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  ملخص
 في الجامعات الفلسطينية ھدفت الدراسة إلى الكشف عن معوقات تفعيل الشراكة المجتمعية

 ،التحليلي المنھج الوصفيالباحثان ، ولتحقيق ذلك استخدم منھاوسبل الحد  ،بمحافظات غزة
ات ، والمعوقاإلداريةتتعلق بالمعوقات  :، تكونت من ثالثة محاوراالستبانة كأداة واعتمدت

على عينة عشوائية من أعضاء االستبانة وزعت ووسؤال مفتوح، ، البشرية، والمعوقات الثقافية
كشفت وعضوا، ) 124(بلغ عددھم و، األقصى معة اإلسالمية وجامعةالجاھيئة التدريس في 

: الدراسة عن وجود مجموعة من المعوقات تحد من الشراكة المجتمعية للجامعات الفلسطينية
معوقات بشرية حيث انشغال أعضاء ھيئة التدريس بمھام التدريس، معوقات إدارية عدم وجود 

كالفجوة المعلوماتية بين الجامعات الفلسطينية ومؤسسات حوافز ومكافآت، ثم المعوقات الثقافية 
التخطيط الجيد للشراكة،  :وقدمت الدراسة مجموعة من السبل للحد من المعوقات أھمھاالشراكة، 

  .توفير ميزانية خاصة لدعم البحث العلمي

  .الشراكة، الشراكة المجتمعية، المعوقات: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed at exploring the obstacles of motivating community 
partnership in the Palestinian universities and ways for limiting them. To 
achieve this, the descriptive approach was followed. The questioner is 
depend as tool for study, its consist three dimension are: Human 
obstacles, Administrative obstacles, Culture obstacles, and open question, 
A questionnaire was distributed to a random sample includes (124) 
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members of the academic staff at Al-Aqsa and Islamic universities. The 
study revealed that there is a group of obstacles limit community 
partnership in the Palestinian universities arranged as follows:  
humanistic obstacles because the academic members are busy in teaching 
duties. Administrative obstacles such as: lack of incentives and rewards. 
Cultural obstacles such as information gap between universities and 
institutions of partnership. The study presents a group of ways to limit 
the obstacles, the most important ones are: good planning for partnership 
,providing a special budget to support scientific research. 

Keywords: partnership, community partnership, obstacles. 
  

  المقدمة
وظيفة الجامعة في خدمة المجتمع وبروز قوى السوق وآلياته كأحد  أھميةانطالقا من 

ھذه  البحث عن بعض اآلليات لتفعيل إلىمجاالت العولمة االقتصادية اتجھت دول العالم المختلفة 
الوظيفة داخل الجامعات، وتحقيق المزيد من التالحم بين الجامعة والمجتمع، ومن بين ھذه 

 .مدخل الشراكة بين الجامعات ومؤسسات وقطاعات المجتمع المختلفة يتبن اآلليات

ومنذ بداية الثمانيات سارت العديد من دول العالم المتقدمة بخطى متسارعة نحو تعزيز "
مراكز  إنشاءتبلورت ھذه الخطى  في وبين القطاع الخاص والجامعات،  وتفعيلھاالعالقة 

تأسيس حاضنات  إلىمتطورة تعرف بمراكز التميز، باإلضافة   Centers of Excellentتقنية
يجاد قنوات لربط القطاع الخاص في إالتقنية، رغبة منھا   Business Incubatorsاألعمال

  ).(General for Research and Information ,2009,p. 25 "بالجامعات

بالدور وقطاعاته مؤسسات المجتمع  الشراكة ثقةمما ساعد على ھذا الترابط وھذه و
حرص بعض المؤسسات على مساعدة ومن ثم  ،عبه الجامعات في المجتمعااليجابي الذي تل

فقد  ،(AL-Ariqi, 2012) كبر من المجتمعألتشمل قطاعات  ؛الجامعات بالتوسع في خدماتھا
 نقلت الشراكة العديد من مؤسسات التعليم العالي من برجھا العاجي لتصبح محطات 

 ةن بعضھا متاجر لبيع المعرفة وما يتعلق بتطبيقاتھا واستخداماتھا المتنوعإبل  ،لخدمة المجتمع
(Eid, 2002).  

ة وقد زادت الحاجة الى تعزيز الروابط بين الجامعات والقطاع الخاص بشكل كبير نتيج
وزيادة قدراتھا  ،االھتمام الذي تبذله مختلف دول العالم في سبيل تطوير وضعھا االقتصادي

لتطوير القدرات التنافسية  ؛واالبتكارات العلمية ،واالھتمام بمواكبة التطور التكنولوجي ،التنافسية
والخدمات بين  ،وتسھيل حركة التبادل التجاري للسلع ،وحرية التجارة العالمية ،في ظل العولمة

  ).Hughes, 2006( مختلف دول العالم
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 تزايد دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة  األمريكيةففي الواليات المتحدة 
الصناعية واالقتصادية، فقد  :المجتمع، وتزايدت عالقات الجامعات مع القطاع الخاص بمؤسساته

 لجھدھم في التنمية االقتصادية والمجتمعية ،جامعة مبدعة أنھاجامعة على  )12( تم تصنيف
(Eid, 2002).  

 االستعدادو، الخبرات تبادلبين المتشاركين، ووتقوم الشراكة على العالقة غير الھرمية 
ة عالي اتصال شبكة وإيجادن، المتعاونيبين  واالحترام المتفق عليھا، والثقة الھدف نحو معا للعمل
  .)(Carnwall & Carson, n.d, p.2بينھم 

العديد من السمات  إلى "Carnwell & Carson"وكارسون ل يكارنو أشاروقد 
 الخبرة احتراموالمساءلة،  في والثقة الثقة،:أبرزھالعل من الشراكة والخصائص التي تمتاز بھا 

المناسبة،  الحوكمة الجماعي، والمصالح المشتركة، وھياكل العمل ،المشترك العمل المتخصصة،
واالتفاق  الشريكة، الوكاالت وبين المتداخلة االتصاالت خطوط ، وشفافيةةالمشترك واألھداف
  .)(Carnwall & Carson, n. d, p.2 بالمثل، والتعاطف ألھداف، والمعاملةحول ا

عقدت العديد من ف، قضية الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاصقد اھتمت اليونسكو بو
وأصدرت العديد من اإلعالنات التي كان من ضمنھا إعالن  المؤتمرات لمناقشة ھذه القضية،

في مادته  أكد، الذي "العمل والرؤية"باريس حول التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين 
يالءم التعليم العالي الواقع، كما أكدت المادة السابعة على تعزيز  السادسة على ضرورة أن
التعليمية  تالمؤسساعلى أن يكون ذلك من خالل توثيق الروابط بين  التعاون مع عالم العمل،

ن يستھدف التعليم العالي تنمية أكة مع ممثلي ھذه المؤسسات، واشرومؤسسات العمل وتعزيز ال
" وتنمية المسئولية االجتماعية لدى المتعلمين ،روح المبادرةوتعزيز مھارات العمال 

UNISCO, 1998)(.  

لعل من امعات ومؤسسات المجتمع العامة والخاصة مزايا وفوائد عديدة وللشراكة بين الج
  :(Khader, 2011)أبرزھا ما يلي 

إتاحة الفرصة ألعضاء ھيئة التدريس في التطبيق الميداني للبحوث، حيث يوظف  −
ومعارفھم لمواجھة التحديات والقضايا التي تكون محور اھتمام  ؛المشاركون مھاراتھم

 .الشركاء خارج نطاق الجامعة

تساعد الشراكة في إعادة تأھيل أعضاء ھيئة التدريس وتحسين معرفتھم التي تتم داخل  −
لتعليم الميدان الفعلي والحقيقي الذي يقدم الفرصة للمعرفة ولوتنتقل بھا  ،الجامعة أسوار

 التي يتبعھا األساتذة كثير من المناھج واألساليبالالمعززة لما يتم في الجامعة، فربما 
 إلى إعادةال تتناسب والميدان بشكل متقن، ومن ثم ھناك حاجة  ةلطلبويقومون بتدريسھا ل

 .تعلمھا وتجديد المعرفة بما يتناسب والميدان

ممثال ( –ن المجتمع وبي - )ممثال في األساتذة( -الشراكة البحثية بين مراكز البحث العملي إن −
والشركات الكبرى والصغرى، يتيح الفرصة للطرف الثاني من تغيير  - )ع الخاصابالقط
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منتجاته وفقا للمنھجية المتبعة في ضوء ھذا التعاون بما زيادة مشاريعه ووتطوير  برامجه
 .تالشركاوتلك  اتھذه المؤسس يتناسب وحاجة المستفيدين وأھداف

لتبادل الخبرات بين الطرفين، وكذلك من عية البحثية تتيح الفرصة الثمينة إن الشراكة المجتم −
 ،والمساعدين للباحثين في الطرف األول ،والمتدربين ،الجامعة ةبمن طل  لھم عالقة بھما
 .والمھنيين في الطرف الثاني ،والعمال ،ومن الموظفين

الفردي أو المؤسساتي  :المستويينإن التعاون والشراكة البحثية بين أساتذة الجامعات على  −
 وذلك سمعتھا ووظيفتھا معه، وتقوية مؤسسات المجتمع من شأنھا تعزيز دخل الجامعة بين

 .البرامج التنموية من خالل توفير الكثير

لفة، انطالقا من شمولية مؤسسات المجتمع المختوالشراكة بين الجامعات  وتتعدد برامج
الشراكة المجتمعية مجاالت  أھم، فمن المفھوم وتنوعه، وتطور حاجات المجتمع وتعقد مشكالته

  :ومما جاء فيھا أن (Al-Sultan, 2005)دراسة  إليه أشارت للجامعات ما

 ).السياسية، االجتماعية، االقتصادية، والثقافية(النقد االجتماعي بقطاعاته المختلفة  −

التأھيل، الدورات والبرامج، محو  إعادةالتعليم مدى الحياة، (التعليم المستمر من خالل  −
 ).األمية

 .)، الزراعةاإلدارةالصناعة، الھندسة، ( البحوث التطبيقية −

 ).، والتربوية، والھندسيةواإلداريةالفنية، (االستشارات  −

والتوعية الصحية، ومكافحة  ،األسرى اإلرشاد: والتوعوية مثل اإلرشاديةالخدمات  −
 .المخدرات، وتنظيم االستھالك

في البحوث، واالستشارات، ودراسات الجدوى، والتوظيف،  اإلنتاجالتعاون مع قطاعات  −
 .والمناھج

المرافق الرياضية، المكتبات الجامعية، و: مثل المرافق الجامعية وإتاحة ؛الخدمات الترفيھية −
 .زھات والحدائق العامةنمتوالمتاحف، وقاعة المحاضرات، وال

عدد  أشارتالشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المختلفة، فقد  أھميةعلى الرغم من 
، ولعل من الدراسات وجود العديد من العوائق والصعوبات التي تقف أمام الشراكة المجتمعية

، (Al-Sultan, 2005)، ودراسة (Al-Ariqi, 2012)برز ھذه المعوقات ما حددته دراسة أ
  :وتتمثل فيما يلي (Al-Hareri, 2010)ودراسة 

  .عدم وجود سياسة واضحة ومحددة للجامعة فيما يخص خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية −
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ضعف اھتمام الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية لألنشطة والخدمات التي  −
  .تقدمھا

عزوف مؤسسات المجتمع عن المشاركة في تمويل المشروعات الخدمية المقدمة  −
ضعف رغبة مؤسسات وقطاعات المجتمع بتحمل تكاليف الخدمات  للمجتمعات المحلية، مع

  .التي تقدمھا الجامعة

المشكالت التي تطرحھا مؤسسات المجتمع تفوق إمكانيات المساھمة التي يمكن أن تقدمھا  −
  .الجامعة

د بعض مؤسسات وقطاعات المجتمع على اجتھاداتھا الشخصية فيما يعترضھا من اعتما −
  .مشكالت

 .انعدام قنوات االتصال والتنسيق بين الجامعات وقطاعات المجتمع −

البيروقراطية المطولة وغياب  اإلجراءاتوھيكلية تتعلق بوجود الكثير من  إداريةصعوبات  −
 .جوانب المرونة

  .صعوبات تتعلق بطبيعة العمل الجامعي، وبزيادة العبء التدريسي لعضو ھيئة التدريس −

  الدراسات السابقة
بذلت العديد من الجھود في توضيح مفھوم الشراكة، ومعوقاتھا، واعدت مجموعة من 

بموضوع الشراكة المجتمعية في التعليم الجامعي وغير الجامعي، وفيما  ترتبط الدراسات التي
 :رض لبعض تلك الدراسات مرتب ترتيبا تنازليايلي ع

راسة استھدفت تدعيم الجھود التعاونية بين القيادات التربوية د) (Kathleen, 1997 أعدت
وتوصلت  ،التحليلي، اتبعت المنھج الوصفي وصناع السياسة في تفعيل أداء المشاركة المجتمعية

إلى ضرورة توثيق العالقات التربوية وصناع السياسة بغية تفعيل المشاركة المجتمعية، مشاركة 
  .األمور في تطبيق مدخل المشاركة المجتمعية وأفراد المجتمع المحلي وأولياء رجال األعمال

ان ھدفھا إلقاء الضوء على التقرير الذي قدمه البنك دراسة كب )(Uemura, 1999 وقام
لدولي حول المشاركة المجتمعية في التعليم من حيث مفھومھا وأھدافھا وشروطھا وأساليب ا

تلفة دول مخ) 8(عرض نتائج التجارب التي قام بھا البنك في وتحقيقھا في العملية التعليمية، 
 -بوليفينا -تشاد -غانا - مالوي -تحسين التعليم بھا عن طريق المشاركة المجتمعية منھا تنزانيال
  .لفادورس

نجاح العديد من الدول في تحسين نظمھا : توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أھمھا
وأن المشاركة المجتمعية يمكن أن تتم بوسائل وأساليب  ،التعليمية بواسطة المشاركة المجتمعية

على تعرف والتطوير المناھج والمقررات الدراسية،  من أھمھا زيادة الموارد المحدودة، ؛مختلفة
. والحد من تسربھن ،ووضع حلول لھا، تشجيع تعليم الفتيات ،وتحديدھا ،المشكالت التعليمية
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وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية خاصة بعد أن ثبت 
  .التعليم بالعديد من دول العالم نجاحھا في تحسين وتطوير

ث عن إشكالية العالقة بين الجامعات والمؤسسات حالب) (Eid, 2002حاولت دراسة 
اإلنتاجية والخدمية في مصر، بھدف الوقوف على نمط ما ھو متوفر بالفعل من عالقات بين 
الطرفين، ورصد بعض معوقات المشاركة الفعالة بينھما، واقتراح بعض التصورات إلمكانية 

الدراسة المنھج الوصفي التحليلي، وقد لتحقيق ھذه األھداف اتبعت والتغلب على ھذه المعوقات، 
التي تقف عند حدود  أظھرت نتائج الدراسة شكلية العالقة بين الجامعات والمؤسسات المجتمعية

كما بينت الدراسة أن من المشاركة في تنظيم وتنفيذ بعض برامج التدريب وتقديم االستشارات، 
أسباب الحد من الشراكة اكتفاء المؤسسات اإلنتاجية والخدمية بما لديھا من خبراء لحل أھم 

مشكالت العمل بھا، وانشغال الجامعات بأدوارھا في التدريس والبحث، وضعف خبرة أعضاء 
  .تدريس بمشكالت العمل في مؤسسات القطاع الخاصھيئة ال

أھم  لىعالتعرف اكة المجتمعية، وديد مفھوم الشرتح) (Al-Sultan, 2005دراسة ھدفت و
 الكشف عنالبرامج والخدمات التي يمكن أن تقدمھا الجامعات في إطار الشراكة المجتمعية،و

، في الجامعات السعودية المتطلبات الھيكلية والتنظيمية الالزمة إلقامة شراكة مجتمعية فاعلة
أكدت الدراسة على تعدد مجاالت الشراكة  اعتمدت الدراسة المنھج الوصفي التحليلية،

كبرامج التعدد االجتماعي، والتعليم المستمر، والبحوث التطبيقية، واالستشارات،  ،المجتمعية
ع قطاعات اإلنتاج،  والخدمات الترفيھية، وإتاحة المرافق الجامعية، وقدمت الدراسة موالتعاون 

  .تھيكلية إدارية تنظيمية تكونت من مجموعة متطلبا

تحديد دوافع الشراكة التعاونية  بھدف) (Al-Shehri. Al-Asari, 2005وجاءت دراسة 
استعراض بعض من نماذج بين الجامعات والقطاع الخاص، والكشف عن صعوبات الشراكة، و

وقدمت مجموعة من التوصيات التي تھدف  الشراكات، اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحليلي،
إلى تحقيق التعاون المشترك الفاعل بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص في مجال التعليم 

والتحقق من  ،والخطط ،المستمر التي منھا إنشاء لجنة إشراف ومراقبة لمتابعة تنفيذ السياسات
  .تنفيذ بنود االتفاقيات

وضع تصور مقترح للشراكة بين الجامعة  )(Al-Thnyan, 2008فيما استھدفت دراسة 
والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي في المملكة العربية السعودية، من خالل تحديد أھم 
المتطلبات إلقامة الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي في المملكة 

الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب دلفي مطبقا على العربية السعودية، لتحقيق  ذلك اتبع المنھج 
فرداً من القطاع الخاص، كانت أھم النتائج ) 82(و ،فرداً من الجامعات) 90(عينة بلغ عددھا 

من خالل التأكيد على أھمية إنشاء صندوق تمويل  العلميرسم السياسة العامة للبحث  العمل على
إنشاء مجلس ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والقطاع  البحث العلمي بميزانية مستقلة،

االھتمام بالحوافز بالخاص، توفير اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة للبحث العلمي وذلك 
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متنوعة  -)نماذج(-اقتراح أساليب  للكفاءة المتميزة في مجال البحث العلمي،) المعنوية(األدبية 
  .المنظمة للعمل المشترك القوانين سنوللشراكة، 

الكشف عن معوقات المشاركة البحثية  )(Al-Edresi & Al-Felani, n.dوھدفت دراسة 
بين الجامعات والقطاع الخاص، والتي من أھمھا تدني الميزانية المخصصة للبحث العلمي، 

 ،القطاعوقدمت الدراسة نموذجا بحثيا بين الجامعات والقطاع الخاص يتناغم مع احتياجات 
الخاص ويحافظ في الوقت نفسه على المواصفات البحثية األكاديمية، ويأخذ باالعتبار عوامل 

وحرية وكيان العمل األكاديمي، فيما  ،والملكية الفكرية ،قضايا التضارب المصلحي :عدة مثل
لتفعيل دور القطاع الخاص في إسناد البحث  ،أوصت الدراسة باقتراح أدوات عمل وبرامج

لمي في المملكة العربية السعودية من خالل استراتيجيات تخدم دون تضارب مصالح القطاع الع
  .الخاص مع الحفاظ على ھوية البحث العلمي األكاديمي وأھدافه

أھدافھا الوقوف على مجاالت الشراكة  من أھم دراسة )Hayas-Al, (2009 وأجرى
والكشف عن . القائمة بين جامعة السلطان قابوس وقطاعات األعمال الخاصة بالمجتمع العماني

. أھم التحديات التي تواجه عمليات الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي بسلطنة عمان
مي والتطوير بسلطنة عمان وإبراز سبل النھوض بمستوى الشراكة المجتمعية في البحث العل

ستبانة وزعت في ذلك اأداته واعتمد الباحث على األسلوب الوصفي، و. لتلبية متطلبات التنمية
مبحوثا من الشركات التي تتعامل مع الجامعات وزاولت عملية ) 120(على عينة عمدية قوامھا 

كشفت التحليالت  قدو، الشراكة؛ للوقوف على أھم التحديات التي تواجھھا في ھذا اإلطار
الترتيب " الشراكة اإلجراءات اإلدارية في إنھاء إجراءات "  تقدم بعضاإلحصائية لالستبانة عن 

البطء في عملية إنھاء إجراءات التعاقد : األول ضمن أبعادھا، وقد تمثلت المعوقات اإلدارية في
وتعقيدھا، وضعف عملية والبطء في عملية تقديم الخدمات االستشارية  مع الشركات الخاصة،
  .، مع االلتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ التعاقدالتعاقداتالمتابعة لمراحل تنفيذ 

 وأصحاب آفاق، وعمليات، بمقارنة )(Stephens, & Others, 2009وقامت دراسة 
لجامعتين مختلفتين في  والمجتمع الجامعات بين شراكات إلقامة خطط في المشاركة المصلحة

جامعة توكومان في  ؛المنطقة، ولكنھما تتشاركان في التحديات االقتصادية والمجتمعية، وھم
ماساشوستس في الواليات المتحدة، لتحقيق ذلك أعدت المقابالت مع  األرجنتين، ورسستر

الجھات الفاعلة الرئيسية وأصحاب المصلحة، وكذلك مراجعة الوثائق الثانوية بما في ذلك 
ية، ومحاضر االجتماعات، والمقاالت اإلخبارية، وقد أظھرت نتائج الدراسة أن التقارير الرسم

عة توكومان ومجلس البحوث الوطني ھناك خططا لتحفيز التنمية االقتصادية المستدامة بين جام
ولتطوير البحوث والتكنولوجيا وتسھيل التفاعل بينھم وبين رجال  ،والحكومة اإلقليمية لألرجنتين

الصناعة الزراعية،  :الل البحث في القضايا المجتمعية المتعلقة بأربعة مجاالتاألعمال من خ
طاقة الكتلة الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية، وتطوير البرمجيات، فيما أوضحت الدراسة أن 

واثنين من جامعات القطاع الخاص وجامعة كالركو معھد البوليتكنيك، تعمل  جامعة ورسستر،
 لمبادرة خطط الدولة على وضع مستوى األعمال والحكومة على مع ماساتشوستس وقادة
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 في النظيفة الطاقة صناعةعلى تحفيزھم  بشأنعنيين الم المصلحة أصحاب والمجتمع الجامعة
  .المنطقة

العالقة بين الجامعات والقطاع الخاص، ركزت ) (Al-Hareri, 2010وتناولت دراسة 
معوقات و تحديات العالقة، وكيفية تنمية وتعزيز العالقة  تبرزأعلى طبيعة وأشكال العالقة، و

واالستفادة منھا في تطوير األداء األكاديمي والبحث العلمي في الجامعات، اعتمدت الدراسة 
عدم : تحد من العالقة منھا التيھناك مجموعة من المعوقات  أن المنھج الوصفي وتوصلت إلى

انشغال الجامعات   لمجتمعية، ضعف الثقة في الجامعات،االھتمام بالجانب التسويقي والتوعية ا
،  والفجوة بين الجامعات ومتطلبات منظمات بالجانب التدريسي على حساب الجانب التطبيقي

العديد من النتائج التي تؤكد حاجة الجامعات ومنظمات  إلى كما وخلصت الدراسة. األعمال
وتعزيز القدرة  ،تسھم في تطوير أداء منظمات األعمال األعمال إلى إقامة عالقة شراكة فعالة

  .التنافسية للجامعات

 بعض الشركات بين الجامعات والمجتمع في تجارب) (Strier, 2011 فيما ناقشت دراسة
ب راجتماعي، وركزت على تجاو ،بنائيو ،تناولت الشراكة من منظور نظريو ،إسرائيل

وتأثير الشراكة على المشاركين، ومن أھم ما أكدت عليه نتائج  الشراكة، وعوائق بناء الشراكات،
، ولبناء شراكة ال بد من إدارة وطبيعتھا الدراسة اختالف وجھات النظر في مفھوم الشراكة

السياق المؤسسي  ،لكل الشركاء، واالنتماء الجماعي عملالشراكة، ومعرفة منظورات ال
 التي االجتماعية المشاكل من المجتمعية التصوراتوالعالقات والثقافة التنظيمية للشراكة، و

  . الشراكة ھذه تعالجھا

لكشف عن التحديات الرئيسة إلى ا) (Mukherjee & Tandon, 2011 اسةدر وھدفت
في  وماليزيافي بناء الشراكات المجتمعية بين الجامعات، وتناولت الدراسة تجربة جامعات الھند 

فيما أكدت الدراسة على أن النظرة التقليدية للمعرفة في ھذه الجامعات من  المشاركة المجتمعية،
أھم التحديات التي تواجه الشراكة المجتمعية، حيث االعتقاد بأن المعرفة حكر على األكاديميين 
فقط، إضافة إلى ضعف تشجيع اإلنتاج المشترك للمعرفة مع المجتمع، والجامعة ال تعتبر نفسھا 

يا المجتمع، وضعف الثقة بين الجامعة والمجتمع المحلي، وأكدت الدراسة أيضا مسئولة عن قضا
التركيز على التعليم  المحلي معضرورة إجراء البحوث التعاقدية بين الجامعات والمجتمع 

  .ستخدام الوسائل البديلة للتعليمالتجريبي الميداني با

  التعليق على الدراسات السابقة
ح  ن يتض الل م ابق خ رض الس ةالع وع ال أھمي ات موض ات ومؤسس ين الجامع راكة ب ش

عالمجت ة، ؛م ة ودولي ات عربي ي بيئ ات ف ن الدراس د م ه العدي ث تناولت ارت حي ا  أش ى جميعھ  عل
ة، و ة التعليمي ين وتطوير العملي ي تحس ة ف راكة المجتمعي ة الش ي،تطوير أھمي ا  البحث العلم فيم

ا  دت معظمھ راكة المجأك ل الش رورة تفعي ين ض ة ب ة التعاوني ق العالق الل توثي ن خ ة م  تمعي
ات و يالالجامع ع المحل ي المجتم ة ف ة  مؤسسات التنموي ة )(Kathleen, 1997كدراس ، ودراس

Uemura, 1999)(، ودراسة )Al-Hareri, 2010(د من  ،  وكشفت بعضھا عن وجود العدي
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واء د س ى ح ات والشركات عل ه الجامع ي تواج ات الت ة  المعوق ة)(Eid, 2002كدراس  ، ودراس
 Al-Shehri. Al-Asari, 2005) ( ودراسةAl-Edresi & Al-Felani, n.d)( ودراسة ،

Mukherjee & Tandon, 2011)( ، غلبھا إلى سوء التخطيط واإلعداد المسبق أوالتي يرجع
ا،  للھ اص مث اع الخ ات والقط ين الجامع ركات ب ارب لش ھا تج تعرض بعض ا اس ة :فيم  دراس

Strier, 2011)(،  ة د ،)(Mukherjee & Tandon, 2011ودراس ة  وق تفادت الدراس اس
ي ابقة ف از تصميم األداة،  الحالية من الدارسات الس ةوتمت ابقة  الدراسة الحالي عن الدراسات الس

  .باختالف البيئة حيث تتناول الجامعات في البيئة الفلسطينية بمحافظات غزة

 مشكلة الدراسة وتساؤالتھا
د ل وملحة وضرورية ماسةھناك حاجة  أنيتضح  عرضه تأسيسا على ما سبق ةتوطي  العالق

د لكال ومؤسسات المجتمع المختلفة، ين الجامعات ب ، إال أن الجامعات الطرفينلما توفره من فوائ
د الالفلسطينية و م يب اً قطاع الخاص ل ةاھتمام ق شراكة فاعل اه خل راً تج ل  ،كبي دة عوام ة لع نتيج

يالھذه التحديات ورز أبمما يتطلب البحث عن  وتحديات ات الت ل معوق  الشراكة تحول دون تفعي
ات،  ،المجتمعية ذه المعوق ذوتقديم مجموعة من السبل التي يمكن أن تحد من ھ ق ھ  هويمكن تحقي

  :عن السؤال الرئيس التاليف من خالل اإلجابة اھداأل

وسبل  ،بمحافظات غزةالجامعات الفلسطينية  المجتمعية في ما معوقات تفعيل الشراكة
  : والتي يتفرع منه األسئلة التالية ؟الحد منھا

من بمحافظات غزة،  الجامعات الفلسطينية في المجتمعية ما أھم معوقات تفعيل الشراكة .1
 ؟الھيئة التدريسية أعضاءوجھة نظر 

بين متوسطات تقديرات  (a<0.05)ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
تعزى ، الجامعات الفلسطينيةو المجتمعيةتفعيل الشراكة حول معوقات عينة الدراسة 

 ؟)المسمى الوظيفي - الجامعة( :لمتغيرات الدراسة

بمحافظات  الجامعات الفلسطينيةالمجتمعية في ما سبل الحد من معوقات تفعيل الشراكة  .3
 ؟الھيئة التدريسية أعضاءمن وجھة نظر غزة، 

  أھداف الدراسة
معوقات تفعيل الشراكة أھم  في ضوء ما سبق تھدف الدراسة  الحالية إلى الكشف عن

، المجتمعية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة، من وجھة نظر أعضاء الھيئة التدريسية
عضاء ھيئة التدريس حول معوقات أفراد عينة الدراسة من أوتحديد درجة الفروق في استجابات 

المسمى  -الجامعة(: لمتغيرات الدراسة وفقاتفعيل الشراكة المجتمعية والجامعات الفلسطينية، 
، واقتراح سبل للحد من معوقات تفعيل الشراكة المجتمعية في الجامعات الفلسطينية )الوظيفي

  .بمحافظات غزة
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 أھمية الدراسة
  :يليتكتسب الدراسة أھميتھا مما 

موضوع من الدراسات النادرة التي تتطرق إلى  الباحثينعتبر ھذه الدراسة حسب علم ت .1
 .الشراكة  المجتمعة في الجامعات الفلسطينية، ومعوقاتھا

النظرية للشراكة بين الجامعات  ھم به من توضيح األطررز أھمية الدراسة بما يمكن أن تستب .2
 .ومؤسسات المجتمع المحلي ،قطاع الخاصالو

مية في الجامعات الفلسطينية، بما يحقق لھا أھمية الشركات المحلية واإلقليمية والعال تعزيز .3
 .ومواكبة تطورات العصر المعرفية التكنولوجيةتسھم في تحقيق الميزة التنافسية،  إنتاجية

 حدود الدراسة
والثقافية للشراكة المجتمعية في  ،والبشرية ،اإلدارية :المعوقاتتحدد حدود الدراسة في 

 أعضاءعلى  -االستبانة –الدراسة  أداةجامعات الفلسطينية موضوع الدراسة، وقد تم تطبيق ال
، في كعينة من جامعات غزة، بغزة وجامعة األقصى ،اإلسالميةة جامعالھيئة التدريس في 

  .2014- 2013الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
  الدراسةمصطلحات 

 الشرك ھو و) شرك(شراكة  في اللغة إلى كلمة يرجع أصل كلمة  :لغةالشراكة 
 فيه الناسطريق يستوي  :وطريق مشترك أي ،الشيء النصيب وشركاء بمعنى مستوون في

Ibin Manzor, n.d)(  
 أومنظمة تساھم  أوتبدأ بشخص "التي  الموجز الشراكة ھي أكسفوردويعرف قاموس 

مع آخر أو آخرين في األعمال التجارية، وتقاسم المخاطر، واألرباح وعادة ما تكون تتشارك 
 ."األعمال ذات صلة

بالصيغة اآلتية ) 1987(مفھوم حديث ظھر سنة  :اصطالحا" Partnership"الشراكة
وقد تم ألول مرة استعمال كلمة شراكة من  ،"نظام يجمع المتعاملين االقتصاديين واالجتماعيين"

في نھاية الثمانينات في مجال ) CNUCED( األمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤتمرطرف 
  ).Wikipedia(العالقات الدولية 

  ھدف تحقيق في للتعاون المشاركة المنظمات بين اتفاق على يقوم كيان" الشراكةو
 " اـــم دـــح ىـــإل ةـــوالطاق واردـــالم نـــع الـــفض المخاطر، تقاسم ويجري، فوائد فيه مشترك

)(Eilbert & Lafronza, 2005  
العملية " تعريفھم للشراكة في )(Yaqobi, & Azezy, 2005ھذا ويتفق الباحثان مع 

للقيام بإنتاج ) محلي وطني، أو أجنبي(التي يتم من خاللھا إشراك طرف مع طرف آخر أو أكثر 
جديد، أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر، سواء كانت المشاركة في رأس المال، أو منتج 

يعتبر  االستثماربالتكنولوجيا، أو باألفكار، وتعد ھذه الشراكة استثمارا مشتركا، وھذا النوع من 
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أكثر تمييزا من اتفاقيات أو تراخيص اإلنتاج، حيث يتيح للطرف اآلخر المشاركة في إدارة 
  ".المشروع

الحكومة، ومؤسسات : يقصد بھا بناء الشراكة بين أطراف ثالثة، ھي :الشراكة المجتمعية
األطراف  المجتمع المدني، والقطاع الخاص في إطار من المساواة؛ حيث يكمل كل طرف

 ،األخرى من الشركاء؛ مما يؤدي إلى تعظيم المردود من الشراكة سواء على المستوى البشري
كذلك فإن الشراكة تزيد من تعميق مبدأ المسؤولية االجتماعية لدى كل  أو الفني، ،أو المالي
  (Aqeli, 2009). الشركاء

كل نشاط تعاوني يتم بين ب" ،ويعرف الباحثان الشراكة المجتمعية في الجامعات الفلسطينية
، والمؤسسات العالمية )الحكومية، األھلية، والخاصة(الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي 

كرسي  –تدريبي –استشاري –بحثي(القيام بمشروع علمي محدد ، يھدف النشاط إلى واإلقليمية
ويتم ذلك . ، وفق إطار تعاقدي، يحفظ لكال الطرفين مصلحتھما في ذلك)الخ...خدماتي -للبحث 

عن طريق تكثيف الجھود والكفاءات والخبرات، وتوفير الوسائل واإلمكانيات المادية، والمالية 
رية المساعدة على البدء في تنفيذ مشروع الشراكة أو النشاط، مع تحمل أطراف الشراكة الضرو

 ."جميع األعباء والمخاطر التي تنجم عنھا
تسھم في جميع أنماط التحديات والعقبات التي " :بأنھا المعوقاتيعرف الباحثان : المعوقات

النابعة من  تلك، بين الجامعات الفلسطينية والمجتمع المحليمسيرة الشراكة المجتمعية عرقلة 
  ."تحد من إذكاء روح المسؤولية االجتماعيةالي وغيرھا، و لبشرية، والثقافيةالجوانب اإلدارية وا

 المنھج" به يقصد والذي ،التحليلي الوصفي المنھج علىالدراسة  تعتمد :الدراسة منھج
 تجيب معلومات على منھا الحصول يمكن حاليا موجودة قضية أو ،حدثا أو ظاھرة يدرس الذي
  .)(Al-Agha & Al-Ostaz, 2000, p.81" فيھا الباحث تدخل دون الدراسة أسئلة عن

في الجامعة اإلسالمية بغزة  يتكون من جميع أعضاء ھيئة التدريس: مجتمع الدراسة
وفيما يلي جدول يوضح توزيع  عضو ھيئة تدريس،) 1237( والبالغ عددھم وجامعة األقصى

  .المسمى الوظيفي والجنسوحسب الجامعة " مجتمع الدراسة"أعضاء ھيئة التدريس 
  .)المسمى الوظيفي- الجامعة (متغيري الدراسة  حسب مجتمع الدراسةأفراد توزيع  :)1(جدول 

  اسم الجامعة
العمداء
 ونوابھم

رئيس
 القسم

عضو ھيئة 
  المجموع  التدريس

  مجموع  ذكور  إناث  ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث
الجامعة 
 اإلسالمية

3  61 2  40 62 603 67  704  771  

  466  399  67  336  63  30  2  33 2  جامعة األقصى
  1237 1103  134  939  125  70  4  94  5  المجموع

99  74  1064  1237    
  االلكتروني لكل جامعة تم تصميم ھذا الجدول بواسطة الباحثين وذلك بالرجوع إلٮالموقع
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في الجامعة اإلسالمية  تم اختيار عينة عشوائية من أعضاء ھيئة التدريس: عينة الدراسة
عضو ھيئة تدريس، ) 124(من المجتمع األصلي بواقع %) 10(بنسبة  بغزة وجامعة األقصى

  .وفيما يلي جدول يوضح توزيع عينة الدراسة موزعين حسب متغيرات الدراسة

  .)المسمى الوظيفي -الجامعة (حسب متغيري الدراسة  توزيع أفراد عينة الدراسة :)2(جدول 

  اسم الجامعة
العمداء 
  ونوابھم

رئيس 
  القسم

عضو ھيئة 
  المجموع  التدريس

  مجموع  ذكور  إناث  ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث
  77  70  7 60  5  4  1  6  1  الجامعة اإلسالمية
 47  39  8  33  6  3  1  3  1  جامعة األقصى

  124 109  15  93 13  7  1  9  1  المجموع
10  8  106  124    

  "ستبانةاإل" أداة الدراسة
  :وفقا للخطوات التالية الدراسة أھدافلتحقيق " ستبانةإلا"الدراسة  أداة صممت

 ,Khader ودراسة ،)(Al-Hayas, 2009 كدراسة دراسة السابقة الدراسات تحليل  .أ 
ھيئة التدريس  أعضاءعلمية، ومقابلة عدد من  مراجع من الموضوع لبطيت ، وما)(2011

 تحتوى التي األساسية المحاور إلى التوصل تم ذلك ضوء وفى الفلسطينية، في الجامعات
 .لالستجابة قابلة بنود صورة في وصياغتھا العبارات تصنيف تم حيث ،اإلستبانة عليھا

ثالثة : السؤال األول تضمني ;سؤالين من تكونت لالستبانة؛والتي المبدئية الصورة إعداد  .ب 
حول معوقات الشراكة المجتمعية في الجامعات  تدور عبارة) 28(على ويشتمل محاور،

معوقات الشراكة على تغلب ل مفتوح عن أھم سبل الاسؤ: والسؤال الثاني ،الفلسطينية
 .المجتمعية في الجامعات الفلسطينية

 "االستبانة"صدق األداة 
 الخبراء بعض على األولية صورتھا في اإلستبانة تعرض :صدق المحكمين  .أ 

لمراجعتھا والتأكد من أساتذة، ) 10(البالغ عددھم  - التربية أساتذة من والمتخصصين
وانتمائھا  ،ووضوح عباراتھا ،مطابقتھا لما وضعت لقياسه، ومدى شمولية أبعادھا

 بعضل حذفمن  المحكمون، بھا أوصى التي التعديالت إجراءب انللمحاور، وقام الباحث
 جدا، كبيرة( خماسي متدرج سلم وفق مدرج وزن فقرة لكل أعطى وقد، ھاوتعديل ،الفقرات
، 33-49، 50- 66، 67-83، 84- 100(بمعيار  ،)جدا صغيرة صغيرة، متوسطة، كبيرة،

 .على التوالي) 32-16

 محور كل تحت تندرج عبارة لكل الداخلي االتساق صدق حساب تم: الداخلصدق االتساق   .ب 
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 عند دالة، وھي )0.679 - 0.310(تراوحت معامالت االرتباط و ،اإلستبانة محاور من
 المقبولة مابين تتراوح إيجابية ارتباط معامالتوتعبر عن  ،)0.05(، )0.01(داللة مستوى
ھذا وتم حساب صدق  ،ألجله وضع ما قياس في المقياس صدق على يدلل مما والقوية،

ت وجاء لالستبانة، الكلية والدرجة اإلستبانة محاور من محور لكلاالتصال الداخلي أيضا 
، وھي قيم )0.724، 0.753، 0.816(كما يلي  المبنية لمحاور جميعااالرتباط  معامالت قيم
 .)0.01( داللة مستوى عند دالة

" ألفاكرونباخ" معادلة باستخدام التباين بطريقة اإلستبانةثبات  تم حساب: ثبات األداة -ج  .ج 
)Cronbach Alpha( قيمة الثبات لالستبانة ككل ، فقد بلغت)وھذا معامل ثبات ) 0.80

 ستبانة الثالث تعتبر معامالت مقبولة وھياإلن معامالت الثبات لمحاور أعال، كما 
)0.753 ،0.770 ،0.733.(  

  اإلحصائيةالمعالجة 
  كانت كالتالي إحصائية أساليباستخدمت الدراسة عدة 

ابية  − طات الحس ةالمتوس ات المعياري ة ،واالنحراف تجابات  ؛والنسب المئوي ة اس د درج لتحدي
 .العينة حول المعوقات أفراد

دريس نحو  أعضاءلمعرفة داللة الفروق بين متوسطات استجابات  T-testاختبار  − ة الت ھيئ
 .الشراكة المجتمعية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات الدراسة تفعيل معوقات

  نتائج الدراسة وتفسيرھا

معوقات تفعيل الشراكة المجتمعية في الجامعات  أھم ما" ينص على: األولالسؤال 
  "؟وجھة نظر اعضاء ھيئة التدريس من ،الفلسطينية

والوزن النسبي  ،تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لإلجابة على السؤال،
  :الستجابات أفراد العينة، وسيتم عرض نتائج ھذا السؤال وفقا لمحاوره كما يلي

  اإلدارية المعوقات األولالمحور 
 يوضحه الذي النحو على اإلداريةالمعوقات  حول الدراسة عينة أفراد استجابات جاءت

  : التالي الجدول
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد عينة  :)3(جدول 
  .اإلداريةالمعوقات  حولالدراسة 

المتوسط  البنود  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الوزن
  الترتيب  (%) النسبي

تخوف األفراد في الجامعة من 1
  11  52.5 1.090 2.62.الشراكة مع المؤسسات

2  
تضارب في الرؤية بخصوص
الحفاظ على السرية واالھتمام 

بحقوق الملكية الفكرية بين 
.الجامعات والشركات

3.14 1.046 62.5 10  

ضعف القدرة على التواصل  3
  9  67 1.122 3.35إليجاد الشريك المناسب

4  
الروتين اإلداري حيث تقييد إدارة

الھيئة التدريسية  الجامعة ألعضاء
األنشطة عبر القنوات بممارسة 
 .الرسمية

3.40 1.153 68  8  

5  
عدم وجود نشرة علمية دورية

جامعية تختص باإلعالن والدعاية 
والتسويق للمنتجات والمخترعات 

.العلمية التي تنتجھا الجامعة
3.50 1.214 70 4  

6  
ضعف المعارض التسويقية

للمنتجات والمخترعات العلمية 
.الجامعية

3.59 1.084 71.8  2  

7  

ندرة وجود لجان علمية تتولى
م عملية التسويق للمنتجات يتنظ

خدمات استشارية، ( الجامعية
بحوث تعاقدية، خدمات 

 ..)تدريبية،

3.57 1.094 71.4  3  

محدودية وضوح المھام بين 8
  6 69 1.013 3.45.المتشاركين

وجود قانون يضبط ويحكمغياب 9
  5  69.9 1.123 3.48.العالقات التشاركية

10  
الحرية العلمية(تضارب المصالح

بين ) المادية –في البحث 
 الجامعات والشركات

3.44 1.022 68.8  7 

11  
قلة الحوافز والمكافآت المادية

تخوف البعض من العمل الزائد (
 )دون مقابل مادي

3.84 1.077 76.8  1 
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المعوقات اإلدارية  الموافقة  اإلجمالية بين أفراد العينة حول أن درجة) 3(يتضح من جدول 
قلة "فيما حصل المعوق  .للشراكة المجتمعية في الجامعات الفلسطينية كانت كبيرة في معظمھا

التي تحد من الشراكة  اإلداريةالمعوقات على الترتيب األول في " الحوافز والمكافآت المادية
ذلك للتخوف الشديد من العمل  ،ودرجة إعاقة كبيرة %)76.8(لمجتمعية للجامعات بوزن نسبي ا

ضرورة  ، والتي رأت)(Al-Thnyan, 2008دراسة  وتتفق ھذه النتيجة مع نتائج ، دون مقابل
 ي للجامعات من خالل إنشاء صندوق تمويل البحث العلمي،مرسم السياسات العامة للبحث العل

 ، لتشجيع الشراكة بين الجامعاتواالھتمام بالحوافز ،والبشرية ،وتوفير اإلمكانات المادية
  .والمجتمع

 فقد حصل "ضعف المعارض التسويقية للمنتجات والمخترعات العلمية الجامعية" أما
وقد جاءت في الترتيب الثاني من المعوقات  كبيرة، إعاقةودرجة  %)71.8(على نسبة موافقة 

تسويق الخدمات الجامعية في الجامعات الفلسطينية تكاد أن تكون معدومة، فعملية ، اإلدارية
  ودراسة )(Al-Hayas, 2009نتائج دراسة  إليهجة مع ما توصلت يالنت هوتتوافق ھذ

)Al-Hareri, 2010 (التي تواجه فاعلية  اإلدارية وجود مجموعة من التحديات االتي أكدت
ضعف عملية التنسيق والتواصل بين مراكز ك ،الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي

، غياب نسق جيد لإلعالم تكون مھمته البحث وقطاعات األعمال بالمجتمع خاصة الصناعية
  .التخطيط لعملية التسويق واإلعالن عن الخدمات البحثية والعلمية المتنوعة للجامعة

 المعوقات البشرية :حور الثانيالم
 يوضحه الذي النحو حول المعوقات البشرية على الدراسة عينة أفراد استجابات جاءت

  :التالي الجدول

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد عينة  :)4(جدول 
  .المعوقات البشرية حولالدراسة 

المتوسط  البنود  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الوزن
  الترتيب  (%) النسبي

1  
تركز الجامعات على استقطاب

أعضاء ھيئة تدريس يفوق 
تركيزھا على استقطاب خبراء 

.ومستشارين
3.67 1.202 73.4  4 

2 
ضعف الكادر البشري الجامعي
في ترجمة الجوانب العلمية إلى 

 .واقع عملي ملموس
3.49 1.052 69.8  5 

إعداد وتدريبالضعف في 3
 7  67.4 1.090 3.37.أعضاء ھيئة التدريس للشراكة
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  )4(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  البنود  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الوزن
  الترتيب  (%) النسبي

4 
أعضاء ھيئة التدريسانشغال

بمھام التدريس للطالب، 
وتخصيص نسبة متدنية من 

.العبء الوظيفي لألنشطة البحثية
4.02 1.009 80.4  1 

5 
الضعف في اللغة االنجليزية لدى
بعض أعضاء ھيئة التدريس في 

.الجامعات
3.99 .9398 79.8  3 

6 
التنقل والسفر لدى ذوىصعوبة

في  علميةالالخبرات والكفاءات 
 الجامعات

4.00 1.056 80  2 

7 
األسريةصعوبة الظروف

تقلل من فرص  واالجتماعية
 الشراكة المجتمعية

3.46 1.139 69.2  6 

تقادم المعرفة لدى بعض أعضاء 8
 8  67.2 9760. 3.36 .ھيئة التدريس في الجامعات

المعوقات البشرية  الموافقة اإلجمالية بين أفراد العينة حول أن درجة) 4(يتضح من جدول 
) %80.4(للشراكة المجتمعية في الجامعات الفلسطينية كانت كبيرة، بوزن نسبي ترواح ما بين 

أعضاء ھيئة التدريس بمھام التدريس للطالب،  انشغال"فيما حصل المعوق  ،%)67.2(و
على الترتيب األول في " وتخصيص نسبة متدنية من العبء الوظيفي لألنشطة البحثية

ودرجة  %)80.4(التي تحد من الشراكة المجتمعية للجامعات بوزن نسبي  المعوقات البشرية
 دراسة، ونتائج )(Eid, 2002دراسة  نتائج إليهتوصلت  ما ھذه النتيجة معوتتفق  ،كبيرة إعاقة

Al-Hareri, 2010)(،  ونتائج دراسةMukherjee & Tandon, 2011)( على  التي أجمعت
من أھم معوقات  تدريسي على حساب الجانب التطبيقي،أن  انشغال الجامعات بالجانب ال

  .الشراكة

علمية في ال والسفر لدى ذوى الخبرات والكفاءاتالتنقل  صعوبة"حصل المعوق و
يأتي في المرتبة الثانية من و ،كبيرة إعاقةودرجة  %)80(نسبة موافقة على " الجامعات

  .المعوقات البشرية التي تحد من الشراكة المجتمعية في الجامعات الفلسطينية

  المعوقات الثقافية :المحور الثالث

 يوضحه الذي النحو على المعوقات الثقافية حول الدراسة عينة أفراد استجابات جاءت
  : التالي الجدول
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والوزن النسبي الستجابات أفراد عينة  ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :)5(جدول 
  .المعوقات الثقافية حولالدراسة 

 المتوسط البنود م
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  الوزن
 الترتيب (%) النسبي

المعلوماتية بين الجامعات  الفجوة  1
 1 69.6 1.0701 3.48 .الفلسطينية ومؤسسات الشراكة

التخوف من التأثيرات الغربية على  2
  6 60 1.1103 3.00 منظومة القيم الفلسطينية 

االنغالق الفكري لدى بعض العاملين  3
  5 60.2 1.0046 3.01 .في الجامعة

ضعف اإلحساس بالمسئولية  4
  8  57.4 1.0855 2.87 االجتماعية 

انتشار ثقافة التنافس في المجتمع  5
  2  65.4 1.0188 3.27  .الفلسطيني

6 
ن دعم القطاع ـأاعتقاد البعض ب

الخاص للبحوث العلمية يمثل تھديدا 
  للحرية األكاديمية 

2.69 1.0527 53.8  9  

االعتقاد بأن الشراكة تؤثر سلبا على  7
  10  53.4 1.1186 2.67 . مكانة الجامعات

خوف البعض من فرض شروط  8
  7 59.4 1.0092 2.97  . صعبة التنفيذ

ضعف القناعة لدى البعض في  9
  4  61.6 1.0622 3.08 الجامعات بأھمية الشراكة 

تفضيل العمل الفردي على الشراكة  10
  3  65.8 1.0692 3.29  .من قبل الجامعات

 لثقافيةالمعوقات ا الموافقة  اإلجمالية بين أفراد العينة حول أن درجة) 5(يتضح من جدول 
ما  تتراوحمتوسطة في معظمھا بوزن نسبي للشراكة المجتمعية في الجامعات الفلسطينية كانت 

الفجوة المعلوماتية بين الجامعات الفلسطينية " عدا المعوق،%)53.4(و %) 65.8(بين 
 وھو  ،، ودرجة إعاقة كبيرة%)69.6(وزن نسبي فقد حصل على  "ومؤسسات الشراكة

مع ما توصلت إليه نتائج دراسة  وتتفق ھذه النتيجة ،يأتي في المرتبة األولى للمعوقات الثقافية
Eid, 2002)( ودراسة ،Al-Hareri, 2010) ( التي أكدتا على وجود فجوة بين الجامعات
اكتفاء المؤسسات اإلنتاجية والخدمية بما لديھا من خبراء لحل مشكالت حيث  وقطاع األعمال

  .ضعف خبرة أعضاء ھيئة التدريس بمشكالت العمل في مؤسسات القطاع الخاصمع العمل بھا، 
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جاءت في المرتبة الثانية من المعوقات " فة التنافس في المجتمع الفلسطينيانتشار ثقا"
 أنمحير  أمروھذا  ،ودرجة إعاقة كبيرة،%)65.4(نسبة موافقة  علىت حصل وقدالثقافية، 

ن ثقافة التنافس ثقافة محمودة في المجتمعات تشجع على ، ألتحتل ثقافة التنافس المرتبة الثانية
اإلبداع واالبتكار، إال أنھا في مجتمعنا الفلسطيني تأخذ منحى غير محمود فھي تعزز الذاتية 

عمل، وتعمل على إضعاف العمل التعاوني بين أفراد المجتمع، واألنانية، والفردية في ال
  .ومؤسساته

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند " :السؤال على ينص :إجابة السؤال الثاني
الشراكة  بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول معوقات تفعيل (a<0.05)مستوى داللة 

 ).المسمى الوظيفي ،الجامعة( :المجتمعية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات الدراسة
  على ھذا السؤال صيغت عدة فرضيات  لإلجابة

بين  (a<0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال" :ىاألول يةالفرض
الشراكة المجتمعية في الجامعات  متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول معوقات تفعيل

  .")األقصى - اإلسالمية(الفلسطينية تعزى لمتغيرات الجامعة 

 للتحقق من ھذا الفرض، تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وقيمة
  :والجدول التالي يوضح ذلك ،لعينتين مستقلتين) ت(

 ةجامعاللداللة الفروق بين تقديرات أعضاء ھيئة التدريس من  )ت(نتائج اختبار  )6(جدول 
  .، وجامعة األقصىاإلسالمية

العدد الجامعة محاورال
 )ن(

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الداللة Tقيمة  المعياري

المعوقات 
 اإلدارية

غير دال  813. 237. 8.13488 37.6000 60اإلسالمية
 8.74597 37.2045 44 األقصى  إحصائيا

المعوقات 
 البشرية

غير دال 689. 401. 6.01749 29.6000 60اإلسالمية
 6.22529 29.1136 44 األقصى  إحصائيا

المعوقات 
 الثقافية

دال 2.207.030- 6.90541 29.1000 60اإلسالمية
 6.97034 32.1364 44 األقصى  إحصائيا

 ةغير دال 571. 568.-19.47732 96.3000 60اإلسالمية  المجموع
18.60914 98.4545 44 األقصى  إحصائيا

وجود عدم مما يدلل على  دالة إحصائيا،غير الكلية  )T(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
اإلسالمية جامعتي فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات كل من أعضاء ھيئة التدريس من 

ويرجع عدم وجود الفروق بين أفراد العينة من الجامعات، حول معوقات الشراكة في األقصى و
إلى أنھم مقتنعون بوجود معوقات تحد من الشراكة المجتمعية ) اإلسالمية -األقصى( الجامعتين
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 .، مما يؤكد ضرورة العمل على الحد من ھذه المعوقاتفي الجامعات الفلسطينية

بين  (a<0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال :ةالثاني يةالفرض
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول معوقات تفعيل الشراكة المجتمعية في الجامعات 

  .الفلسطينية تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي

والجدول التالي يوضح ) ف(دام تحليل التباين األحادي للتحقق من ھذا الفرض، تم استخ
  :ذلك

 ،لداللة الفروق بين تقديرات أعضاء ھيئة التدريس من العمداء) ف(نتائج اختبار  :)7(جدول 
 .ورؤساء األقسام والمدرسين

مجموع   مصدر التباين  المحاور
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
  المربعات

قيمة 
  "ف"

مستوى 
  الداللة

المعوقات 
 اإلدارية

 63.379 4 190.137  بين المجموعات
.904 

غير  442.
دال 

  إحصائيا
 70.074 100 7007.392  داخل المجموعات

  104 7197.529  المجموع

المعوقات 
 البشرية

 88.937 4 266.810  بين المجموعات
2.511

غير  063.
دال 

 إحصائيا
 35.420 100 3542.026  داخل المجموعات

  104 3808.837  المجموع

المعوقات 
 الثقافية

 25.042 4 75.126  المجموعاتبين 
.495 

غير  687.
دال 

 إحصائيا
 50.615 100 5061.490  داخل المجموعات

  104 5136.615  المجموع

  المجموع
428.912 4 1286.737  بين المجموعات

1.188
غير  318.
دال 

 إحصائيا
361.046 36104.610100  داخل المجموعات

   37391.346104  المجموع

الكلية والخاصة بكل محور من معوقات الشراكة  )ف(يتضح من الجدول السابق أن  قيمة 
مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة  دالة إحصائيا،غير ) اإلدارية، البشرية، الثقافية(

نواب،  -عمداء(باختالف مسمياتھم الوظيفية إحصائية بين تقديرات كل من أعضاء ھيئة التدريس 
إلى االقتناع ويعزو الباحثان ذلك  ،حول معوقات الشراكة في الجامعات) ، مدرسينامأقسرؤساء 

  .بوجود معوقات تحد من الشراكة المجتمعية في الجامعات الفلسطينية

سبل الحد من معوقات تفعيل الشراكة المجتمعية  ما" على وينص: الثالث السؤال إجابة
  ؟في الجامعات الفلسطينية

وجه سؤال مفتوح ألعضاء ھيئة التدريس  في الجامعات عن سبل  السؤال ھذا على لإلجابة
  :كانت اقتراحاتھم على النحو الذي يوضحه الجدول التاليوتفعيل الشراكة المجتمعية 
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  التكرار   المقترحات التي اقترحھا عينة الدراسة من أعضاء ھيئة التدريس  م
من معوقات الشراكة المجتمعية في المقترحات التي تتعلق بالمجال اإلداري لسبل الحد

  .الجامعات الفلسطينية
  53 .توفير ميزانية خاصة لدعم البحث العلمي .1
تخصيص مكافأة مادية ومعنوية عند تحقيق الشراكة لطرفي الشراكة من  .2

 .المؤسسات المجتمعية والعاملين في الجامعات
50  

  47  .إضافة بنود في نظام الجامعة لتنظيم عملية الشراكات .3
  45  .نجازات الجامعةإتشكيل لجان إعالمية مؤھلة للتسويق واإلعالن عن  .4
والطلبة في الجامعة  والعمل على تطويرھا ،التبني الكامل إلبداعات العاملين .5

 .إلى مشاريع منتجة
43  

العمل على إيجاد البيئة المناسبة التي تعتمد على تبادل المصالح الحقيقية بين  .6
 .الطرفين

40  

  38 .إيجاد جو من التعاون .7
حتى تكون محفزة وفائدتھا إصدار نشرات دورية عن نتيجة الشراكة .8

 .لآلخرين
35  

  33  .التخطيط الجيد للشراكة من خالل فھم الجامعة لرسالتھا .9
  30  .فتح قنوات اتصال فعالة بين الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع .10
الجامعات الفلسطينية للمشاكل الفعلية التي يعاني منھا المجتمع المحلي يتبن .11

  .ومشاركة مؤسسات المجتمع المحلي فعليا في حلھا
30  

  28  .واالھتمام بالدراسات الجديدة،التطبيقية،التركيز على جانب البحوث العلمية .12
الشراكة المجتمعية في المقترحات التي تتعلق بالمجال البشري لسبل الحد من معوقات 

  الجامعات الفلسطينية
  55 .تدريب أعضاء ھيئة التدريس على أسس وكيفية تحقيق الشركات .1
  52  .إدراج مخرجات الشراكة ضمن نظام الترقيات اإلدارية واألكاديمية بالجامعة .2
تخفيف العبء التدريسي للناشطين من أعضاء ھيئة التدريس في مجال  .3

 .الشراكة
50  

تنفيذ دورات تثقيفية لدى العاملين، وورش عمل وتعاون بين العاملين في  .4
  تعاونمالجامعات، لتشجيعھم على الشراكة والعمل بروح الفريق وال

49  

االطالع على تجارب الغير في مجال الشراكة، وكيفية االتجاه االستراتيجي  .5
  نحو موضوع الشراكة بين الجامعات والمجتمع والتفكير به

35  

  30 استقطاب خبراء ومستشارين .6
  29  تكثيف الجھود من قبل الجامعات من حيث اإلنتاج العلمي بكافة مجاالته .7

المقترحات التي تتعلق بالجانب الثقافي لسبل الحد من معوقات الشراكة المجتمعية في 
  .الجامعات الفلسطينية

التنموية، من نشر ثقافة الشراكة المجتمعية في الجامعات، ومؤسسات المجتمع  .1
 خالل عمل دورات تثقفية

45  
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عمل زيارات متبادلة لالطالع على المشاريع وأفكار المبدعين من طلبة  .2
 .الكليات وأعضاء ھيئة التدريس

40  

دعم الشباب وتنشيط قدراتھم واالھتمام بھا، من قبل الجامعات ومؤسسات  .3
 .المجتمع وتبنى أفكارھم اإلبداعية

40  

التعاون وتبادل المعلومات والثقافة بين الجامعات دعم االتجاه الذي يركز على .4
 ومؤسسات المجتمع

35  

  التوصيات
بناء على نتائج الدراسة الميدانية، وما اقترحه أعضاء ھيئة التدريس من سبل للحد من 

  : الباحثان بما يلي يمعوقات الشراكة المجتمعية بين الجامعات ومؤسسات المجتمع يوص

والتحلي  ،وإيجاد جو من التعاون ،التخطيط الجيد للشراكة من خالل فھم الجامعة لرسالتھا −
لتنظيم عملية الشراكات، والعمل على  ؛بالموضوعية، مع إضافة بنود في نظام الجامعة

 إيجاد  البيئة المناسبة التي تعتمد على تبادل المصالح الحقيقية بين الطرفين

ل لجان إعالمية مؤھلة للتسويق واإلعالن عن انجازات الجامعة، مع التبني الكامل تشكي −
وإصدار  إلبداعات العاملين والطلبة في الجامعة  والعمل على تطويرھا إلى مشاريع منتجة،

 .حتى تكون محفزة لآلخرينوفائدتھا نشرات دورية عن نتيجة الشراكة 

مع تخصيص مكافأة مادية ومعنوية عند تحقيق  توفير ميزانية خاصة لدعم البحث العلمي، −
 .في الجامعاتالشراكة لطرفي الشراكة من المؤسسات المجتمعية والعاملين 

وتعتبر كھيئة استشارية ملزمة لكافة  ،تشكيل لجنة من ذوى الخبرات تكون متخصصة −
ة والئحة داخلية تھتم بقضي ،أطراف الشراكة بحيث تقوم ھذه اللجنة بعمل نظام أساسي

 .الشراكة

الفكري والثقفي بين مؤسسات المجتمع والجامعات بضرورة الشراكة وتأثيرھا  تفعيل الوعي −
كثيف العمل على ھذا الموضوع بشكل وت ،ومؤتمرات ،االيجابي من خالل عقد ورش عمل

 .كبرأ

 ،رفع مستوى ثقافة العاملين بالجامعات بأھمية الشراكة بين الجامعات والشركات −
الخاصة، من خالل الدورات التثقيفية لدى العاملين، وورش عمل وتعاون بين والمؤسسات 

  .تعاونموالعمل بروح الفريق وال ،العاملين في الجامعات، لتشجيعھم على الشراكة
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