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إهـ ـ ـداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى:


والــــدي :أبي وأمي الحبيبين ،من ربياني فأحسنا تربيتي ،ومن سي ار عمى راحتي وكانا منبع
الحنان والعطاء بال حدود ،سر وجودي ،ومصدر فخري ،وسندي في كل األوقات ،وسبب
نجاحي وتفوقي بدعائيما لي ورضاىما عني.



أهمي وأسرتي الكبيرة  :خالي الغالي أبو أشرف "الحاج /فتحي الشنطي" ،الذي كان
بمثابة والدي في بعدي عن أىمي ،بل كان والد الجميع وتاج فخر لنا وممجأنا وسر قوتنا،
والى روح عمتي الطاهرة الحاجة المرحومة" /أم أشرف الشنطي" ،التي كانت سيدة األخالق
ورمز العطاء المتفاني ،ورأس الحكمة والصبر ،طيب اهلل ثراىا وتغمدىا برحمتو الواسعة
وجعل الفردوس األعمى مثواىا.

 زوجــــــــــي الغالــــــــــي :الدكتور /أمجــد فتحي الشـنـطـي ،الذي كان خير سند وعون لي في
كل أموري ،وىو خير رفيق لي في درب الحياة ومصدر قوتي وثقتي بنفسي ،وسر نجاحي
وسعادتي في الحياة.


أخواني أخواتي الغاليين ،من عشت معيم طفولتي الجميمة التي لن أنساىا ولن أنسى أجمل
الذكريات التي انطبعت في فؤادي وعقمي.



نكية حياتي الحموة وعطرىا الجميل وميجة فؤادي وفمذة كبدي إلى ابن أختي وىو ابني
"أحمد أيمن الشنطي"  ،وكذلك لجميع أبناء أخواني وأخواتي.
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شـكـر وتـقـديـر
"الحمد هلل الذي ىدانا وما كنا لنيتدي لوال أن ىدانا اهلل"  ،والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين وخاتم النبيين سيدنا
محمد وعمى آلو وصحبو وسمم  ...وبعد،،
الشكر كل الشكر هلل سبحانو وتعالى الذي أنعم عمي بفضمو ووفقني في دراستي وأعانني في إنياء الدراسة المقدمة الستكمال
متطمبات الحصول عمى درجة ماجستير في أصول التربية.
وأتقدم بالشكر والتقدير وعظيم االمتنان والعرفان إلى الدكتور /صهيب كمال األغا أستاذ التخطيط واإلدارة التربوية
المشارك في جامعة األزىر بغزة والذي تفضل باإلشراف عمى ىذه الدراسة ،وعمى ما شممني بو من نصح وارشاد ،فجزاه اهلل عني
خير الجزاء ومتعو بالصحة والعافية.
كما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور /زياد عمي الجرجاوي أستاذ أصول التربية وعمم النفس جامعة
القدس المفتوحة بغزة ،وذلك لتفضمو باإلشراف عمى ىذه الدراسة  ،وعمى ما قدمو من توجييات أسيمت في إتمام العمل فجزاه اهلل
عني خير الجزاء ومتعو بالصحة والعافية.
ويطيب لي أن أسدي خالص شكري واحترامي إلى األستاذ الدكتور  /محمد هاشم آغا ،واألستاذ الدكتور /رزق عبد
المنعم شعث ،وذلك لتفضميما بالموافقة عمى المشاركة في المناقشة والحكم عمى الدراسة وعمى ما قدماه من توجييات لتحسين
الدراسة ،فجزاىما اهلل عني خير الجزاء ومتعيما بالصحة والعافية.
والشكر موصول لكل أساتذتي في كمية التربية في جامعة األزىر والذين تتممذت عمى أيادييم ،وكانوا نبراس ًا وقبس ًا من نور ،ولم
يبخموا عمينا حيث نيمنا من موارد عموميم الكثير الكثير ،وأخص بالذكر عميد كمية التربية الدكتور /محمد عميان فجزاىم اهلل
عني خير الجزاء ومتعيم بالصحة والعافية.
وأيضاً يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لألساتذة والخبراء في مجال التربية الذين قاموا بتحكيم استبانة الد ارسة والذين
قدموا النصح السديد في إخراج است بانة الدراسة بصورتيا النيائية ،والشكر موصول إلى كل من ساىم وساعد ولم يبخل عمي
بالعطاﺀ أو الدعاء ،وأخص بالذكر الدكتور  /خميل حماد عمى ما بذلو من مجيود في المراجعة المغوية لمدراسة.
كل باسمو ولقبو
كما يطيب لي أن أقدم شكري الجزيل إلى نواب رؤساء الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية ٌ
ومسماه ،عمى حسن تعاونيم في تطبيق أداة الدراسة ،ووفقيم اهلل لما فيو الخير ،وكذلك شكر خاص لجميع أعضاء الييئة
األكاديمية في الجامعات الفمسطينية الذين كانوا عينة الدراسة.

كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان والحب لزوجي الغالي الدكتور /أمجد الشنطي الذي كان سندًا وعون ًا صادق ًا في

التحميل اإلحصائي وتنقيح الدراسة واتماميا بصورتيا الحالية وجزاه اهلل عني خير الجزاء ومتعو بالصحة والعافية.
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ممخص الدراسة
"متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية وعالقتها
بتمويل البحث العممي"

الباحثة /شروق محمد صالح الشنطي
الدكتور /صهيب كمال األغا

إشراف:

األستاذ الدكتور /زيادعمي الجرجاوي

ىدفت الدراسة إلى التعرف الى مدى توافر متطمبات التنمية البشرية في الجامعات الفمسطينية

في المحافظات الجنوبية وعالقتيا بواقع تمويل البحث العممي ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي

االرتباطي ،وكانت أداة الدراسة االستبانة المقننة صدقاً وثباتاً لمقياسين ،المقياس األول لقياس درجة
توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية ،وتكون من ( )57فقرة موزعة

عمى أربعة محاور (المتطمبات ال مينية واألكاديمية ،المتطمبات البحثي ،المتطمبات اإلدارية والمالية
والموجستية ،والمتطمبات االجتماعية) ،والمقياس الثاني لقياس واقع تمويل البحث العممي في

الجامعات الفمسطينية ،وتكون من ( )18فقرة.أما عينة الدراسة فكانت مكونة من ( )240عضو ىيئة

أكاديمية من الجنسين اختيروا عشوائياً من أربع جامعات فمسطينية (اإلسالمية ،األزىر ،فمسطين،

األقصى) في المحافظات الجنوبية ،وتمثل ( )%37من المجتمع األصمي لمدراسة البالغ ()666

عضو ىيئة أكاديمية من الجنسين.

وتم معالجة البيانات عمى البرنامج اإلحصائي ( )SPSSوتوصمت الباحثة الى نتائج عدة أهمها:
 .1ارتفاع درجة توافر جميع متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية في
المحافظات الجنوبية.

 .2كانت المتطمبات المينية واألكاديمية وكذلك البحثية ىي األكثر تواف ًار مقارنة مع المتطمبات
االجتماعية واإلدارية والمالية والموجستية.

 .3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات توافر جميع متطمبات التنمية
البشرية المستدامة تبعاً لنوع الكمية وعدد سنوات الخدمة عدا المتطمبات اإلدارية والمالية
والموجستية تبعا لنوع الكمية ولصالح كميات العموم اإلنسانية ،والمتطمبات البحثية تبعاً لعدد

سنوات الخدمة لصالح األكاديميين ذوي خدمة أكثر من (10سنوات).
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 .4ظيرت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات توافر جميع متطمبات التنمية
البشرية المستدامة تبعًا لمجامعة  ،وكانت المتطمبات المينية واألكاديمية واالجتماعية لصالح

الجامعة اإلسالمية ،بينما المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية لصالح جامعة فمسطين،

ولكن المتطمبات البحثية لصالح جامعة األقصى.

 .5ظيرت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات توافر جميع متطمبات التنمية
البشرية المستدامة عدا المتطمبات المينية واألكاديمية تبعاً لمدرجة األكاديمية  ،وكانت
جميعيا لصالح درجة األستاذ.

 .6كانت درجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية متوسطة ،وكان أىم
مظاىرىا ىو تمويل المؤتمرات واأليام الدراسية مع تخصيص موازنة مناسبة لمبحث العممي

واستضافة المراكز البحثية.

 .7ظيرت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات واقع تمويل البحث العممي في
الجامعات الفمسطينية تبعًا لمجامعة ،والدرجة األكاديمية ،وسنوات الخدمة لصالح جامعة
األقصى ،ولدرجة أستاذ ،ولذوي خدمة أكثر من (10سنوات) بالترتيب.

 .8كانت العالقة االرتباطية بين جميع درجات توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة ودرجة
واقع تمويل البحث العممي طردية وذات داللة إحصائية ،وكانت المتطمبات البحثية
كمتطمبات تنمية بشرية مستدامة ىي األكثر ارتباطاً.

ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الباحثة في ضوء نتائج الدراسة ضرورة ما يمي:
 .1توفير الجامعات لمصادر المعمومات المختمفة مثل توفير المكتبات المتطورة والدوريات
والمجالت العربية والعالمية المتخصصة التي تخدم أعضاﺀ الييئة األكاديمية والتي تراعي
الجدية التي يستجوبيا عصر المعموماتية.

 .2رفع مستوى الوعي االجتماعي لدى األفراد والمؤسسات بأىمية الشراكة المجتمعية في تطوير
البحث العممي والعمل عمى الحد من معوقات مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث

العممي ،وخاصة اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية.

 .3البحث والتعرف الى مصادر التمويل لمبحث العممي وجذبو من بعض دول العالم بما يضمن
توفير بيئة تمويل مستمرة  ،وبالتالي استم اررية الحركة البحثية واإلنتاج البحثي في الجامعات
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الفمسطينية بما يكفل التنمية المستدامة الشاممة في المجتمع الفمسطيني وبخاصة البشرية
منيا.

 .4تطوير العممية التدريبية والتأىيل الميني لمقوى البشرية وفقًا الحتياجات سوق العمل من

خالل إنشاء مراكز ووحدات تخصصية ومعاىد فنية لمتعميم والتأىيل الحرفي والصناعي في

الجامعات الفمسطينية وعرض مشاريع افت ارضية باعتبارىا نماذج تعميمية مستقبمية لإلسيام
في تحسين الموارد االقتصادية لممجتمع.
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Abstract
"Requirements of Sustainable Human Development in
Palestinian Universities and Their Relationship with Funding
the Scientific Research"
Researcher: Shoroq Mohammad Saleh Al-Shanti
Supervised by:
Dr/ Suhaib Kamal Al-Agha
Prof/ Zeyad Al-Gergawey

The study aimed to identify the availability degree of sustainable human development
requirements in Palestinian universities in southern governorates and their relationship
with funding the scientific research. The researcher used the descriptive Correlational
approach. The tool of study was valid and reliable questionnaire of two measures; The
first measure was to gauge the availability degree of sustainable human development
requirements in Palestinian universities, which composed of (57) items distributed in (4)
domains:

(professional

administrative, financial

and

academic

requirements,

research

requirements,

and logistical requirements, and social requirements), the

second measure to gauge the reality of funding the scientific research in Palestinian
universities, which composed of (18) items. The study sample was composed of (240)
members of academic staff of both sexes selected randomly from four Palestinian
universities (Islamic, Al-Azhar, Palestine, and Al-Aqsa), which represents about (37%) of
total study population of (666) members of academic staff of both sexes.
The data was processed statistically by SPSS program. The researcher found many
results; the most important were the following:
1. The high degree of availability of all requirements of sustainable human
development in the Palestinian universities in the southern provinces.
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2. The professional and academic requirements as well as the research is the most
readily available, compared with the social, administrative, financial and logistical
requirements.
3. There were no statistically significant differences between the mean scores of the
availability of all sustainable human development requirements according to the
college type and the number of years of service except the administrative,
financial and logistical requirements according to the college type for the benefit
of human science colleges, and the research requirements according to the number
of years of service for the benefit of academics with more than (10 years service) .
4. Showed statistically significant differences between the mean scores of the
availability of all sustainable human development requirements according to the
university. The professional, and

academic requirements, and the social

requirements for the benefit of Islamic University while the administrative,
financial and logistical requirements for the benefit of University of Palestine, but
the research requirements for the benefit of Al-Aqsa University.
5. Showed statistically significant differences between the mean scores of the
availability of all sustainable human development requirements, except
professional and academic requirements according to the academic degrees, and
all were for the benefit of professor degree.
6. The degree of the reality of funding the scientific research in Palestinian
universities was medium, The most important manifestations were funding the
conferences and the school days, with the appropriate allocation of budget for
scientific research, and hosting of research centers.
7. Showed statistically significant differences between the mean scores of

the

reality of funding the scientific research in Palestinian universities, according to
the University, the academic degree, and the years of service for the benefit of
Al-Aqsa University, and professor, but with more than 10 years of service in
order.
8. The correlation relationship between the availability degrees of all of sustainable
human development requirements and the degree of the reality of funding the
VIII

scientific research was statistically significant positive. The research requirements
as requirements of sustainable human development were the most associated.
The most important recommendations of the study were the following:
1. Universities' Provision of the various sources of information, such as the
providing of advanced libraries, Arabian and international specialist journals, and
magazines that serving the members of the academic staff which takes into
account the seriousness with the era of Informatics.
2. Raising the level of social awareness among individuals and institutions about the
importance of community partnership in the development of scientific research,
and working to reduce the obstacles of private sector participation in the financing
of scientific research, particularly the administrative and regulatory procedures.
3. Finding and identifying the sources of funding the scientific research and, lured
it from some of other international countries so as to ensure the provision of
ongoing funding environment and therefore the continuity of the research groups
and the research production in the Palestinian universities in order to ensure
overall sustainable development in Palestinian society, particularly the human
development.
4. Developing the vocational training and rehabilitation of manpower according to
the needs of the labor market through the establishment of specialized centers and
units and technical institutes for artisanal and industrial education and
rehabilitation in the Palestinian universities, and displaying virtual projects as a
future educational models to contribute to the improvement of the economic
resources of the community.
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الفصل األول

الفصل األول
اإلطار العام
مقدمة:
من المعروف أن و ارء كل تطور أو تقدم أو تغيير كبير في أي مجتمع أو أمة ،أفرادًا

متطورين فكريًا ،ومتميزين باستخدام استراتيجيات فعالة تحدث فروقًا يمتد أثرىا إلى الدولة بل إلى

األمم األخرى ،وىذا ما تقدمو التنمية البشرية،إذ تقوم بدراسة االستراتيجيات لتكسبيا لآلخرين من

أجل االستفادة منيا وتحسين مستويات معيشتيم بما ينعكس إيجابيًا عمى المجتمع ككل.

لقد برز مفيوم التنمية " "Developmentبداية في عمم االقتصاد إبان الحرب العالمية

الثانية  ،كداللة عمى إحداث تغيرات جذرية في المجتمع إلكسابو القدرة عمى التطور الذاتي المستمر،
لضمان التحسن في نوعية الحياة لكل أفراد المجتمع عن طريق الترشيد المستمر الستغالل الموارد

االقتصادية المتاحة وحسن توزيع عوائده ،وفي بداية العقد الخامس من القرن العشرين انتقل مفيوم
التنمية إلى مجال السياسة بمفيوم عممية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب ،غايتو إيجاد نظم تعددية
لتحقيق النمو االقتصادي والمشاركة االنتخابية والمنافسة السياسية وترسيخ مفاىيم الوطنية والسيادة

والوالء لمدولة والقومية ،وبعد ذلك تطور مفيوم التنمية ليرتبط بالعديد من المجاالت المعرفية كالتنمية
الثقافية ،ومن ثم فرض مصطمح التنمية البشرية نفسو في الخطاب االقتصادي والسياسي عمى

مستوى العالم بأسره وخاصة منذ التسعينات ،حيث كان لمبرنامج اإلنمائي لؤلمم المتحدة دو اًر واضحًا
(حجاب)21 :1002،

في نشر وترسيخ ىذا المفيوم

.

وعميو يؤكد مفيوم التنمية البشرية عمى أن اإلنسان ىو األداة والغاية في العممية التنموية،

فإنيا تنمية الناس بالناس ولمناس ،فمفيوم التنمية البشرية مركب من جممة من المعطيات واألوضاع
والدينام يات ،فيي عمميات تحدث نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل والمدخالت المتنوعة من أجل
إحداث تأثيرات وتغيرات معينة في حياة اإلنسان وفي سياقو المجتمعي ،وىي حركة تتواصل عبر

األجيال زماناً ،وعبر المواقع الجغرافية والبيئية(توق.)10 :2991 ،

إن التنمية البشرية تتطمب النظر إلى اإلنسان ىدفاً في حد ذاتو لموفاﺀء بحاجاتو اإلنسانية

في النمو والنضج  ،فاليدف من التنمية البشرية يعني تنمية اإلنسان في المجتمع بكل مكوناتو
االقتصادية والسياسية وشرائحو االجتماعية واتجاىاتو الفكرية والثقافية والعممية .وبناء عمى تراكم
2
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الخبرات والمعارف عبر السنين ،ونتيجة لمتحوالت الكبرى التي طرأت عمى نيج السياسة اإلنمائية،
تم التأكيد عمى مفيوم التنمية البشرية عمى أساس مبادئ االستدامة والمساواة والتمكين ،بيدف فيم

أشكال التنمية البشرية والطرائق التي تؤدي باألفراد والمجتمعات إلى عيش الحياة التي يتطمعون

إلييا ،فالتنمية البشرية والتنمية المستدامة قضيتان متالزمتان حيث يقضي مفيوم التنمية البشرية

بإيالء أجيال الغد االىتمام الذي تحظى بو أجيال الحاضر ،والتنمية البشرية تعني إفساح المجال
أمام اإلنسان ليعيش حياة مديدة يتمتع بيا بالصحة ،ويحصل عمى التعميم ويحقق ذاتو ، ،أما التنمية

المستدامة فتعني الحرص عمى إفساح المجال ذاتو أمام أجيال الغد ،ولذلك فإن التنمية البشرية ال

تكون كذلك حقا ،ما لم تكن مستدامة.

ولضمان تحقيق التنمية بشكل عام ،والتنمية البشرية المستدامة بشكل خاص ،كان من

الضروري ربط العممية التنموية بالعممية التربوية والتعميمية ،فالعالقة بينيما وثيقة حيث تعتبر
مساىمة التعميم في التنمية من القضايا الجوىرية التي عالجيا عمماء االقتصاد والتربية ،ولمتأكيد

عمى عمق الرابطة وقوتيا بين التربية والتنمية ،يجب أن نذكر أن التربية -في أوسع معانييا  -تعني

ال متكامل النمو،
تنمية اإلنسان تنمية عقمية وجسدية وخمقية،إذ توجو اإلنسان ليكون شخصًا كام ً
واضح اليوية واليدف ،قاد َار عمى المشاركة في مسيرة اإلنتاج والعطاء لمجتمعو وانسانيتو عمى حد

سواء  ،وىنا يظير دور مؤسسات عديدة تسيم في ىذه التنمية منيا المدرسة والجامعة واألسرة

ووسائل اإلعالم والمجتمع والبيئة المحيطة بيا

(دويكات)13 :1009،

.

وفي العقد األخير تنامى الوعي بقيمة اإلنسان ىدفاً ووسيمة في منظومة التنمية الشاممة،

وبناء عمى ذلك كثرت الدراسات والبحوث التي تتناول مفيوم التنمية البشرية المستدامة ،وتحميل
مكوناتيا وأبعادىا كإشباع الحاجات األساسية ،ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة لمفرد
والمجتمع .وفي ظل ىذا االىتمام ،ظيرت ضرورة تطوير برامج الدراسات العميا والبحث العممي في

الجامعات الفمسطينية ،فإكساب الباحثين ميارات وقدرات تساعدىم عمى زيادة كفاءتيم في ضوء
(بركات:1021،

التطورات والتغيرات المعاصرة في مجال التربية والتعميم

 ،)36ومن ىذا المنطمق تيدف

الدراسة التعرف إلى متطمبات التنمية البشرية المستدامة وعالقتيا بتمويل البحث العممي ،حيث
تتمخص ىذه المتطمبات في عدة مجاالت وىي المجاالت المينية واألكاديمية ،والبحثية ،واإلدارية،

واالجتماعية ،والتكنولوجية.

والبحث العممي عممية ديناميكية ،وأداة عصرية ليا قواعد وأسس ومناىج ومراحل ومتطمبات

مادية وبشرية ينبغي توافرىا،حتى يحقق البحث نتائج عممية مأمولة تسيم في تنمية المجتمع

وتطويره ،وبالمقارنة مع قطاع البحث العممي في جامعات دول العالم المتقدمة وعمميا الدؤوب في

جذب القطاع الخاص لتمويل البحث العممي ،يجعمنا ندرك كم التحديات التي سوف يحممو لنا

المستقبل ،وتؤكد اإلحصاءات الدولية الضعف الواضح في التمويل الالزم لمبحث العممي في الدول
3
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العربية ،وان أسرع الطرائق لمتنمية الشاممة والنوعية ىي في دعم البحث العممي في كافة مجاالت

المعرفة البشرية كافة مما يوجب عمى القائمين عمى شؤون البحث العممي في مؤسسات التعميم
العالي في دولنا العربية عامة بإعادة النظرة التخطيطية والمنيجية في ىذا الجانب من أجل البحث

العممي النوعي(حمس .)22 : 1009،

لقد توصمت بعض الدراسات الفمسطينية إلى وجود محدودية في مجال البحث واإلنتاج

العممي من أجل التنمية البشرية المستدامة والتنمية الشاممة في فمسطين ،وأشارت إلى بعض

المعوقات التي تحول دون ذلك ،ومنيا تواضع الميزانيات المرصودة في الجامعات والتعميم العالي

لمبحث العمم ي ،وافتقار الجامعات لمستمزمات البحث العممي ،وانقطاع الصمة بين البحث العممي
(أبو سمرة:1006،

والتنمية االقتصادية

 . )67وقد توصمت دراسات مصرية أخرى إلى ضرورة تحقيق

مؤسسات التعميم العالي الحد األدنى لمعايير االتحاد األكاديمي والميني والمعرفي،وانشاء قاعدة

بيانات تشتمل عمى جميع اإلحصاءات واإلجراءات األكاديمية واإلدارية ،واستخدام برامج وتقنيات
حديثة في التعميم الجامعي(سميم.)76 :1007، ،

ولقد أكد اإلعالن العالمي بشأن التعميم العالي في القرن الحادي والعشرين والذي أصدرتو

اليونسكو عام 8998م عمى ضرورة اعتماد سياسات واضحة فيما يتعمق بالتعميم العالي والبرامج
التعميمية في الجامعات ،وذلك باتخاذ التدابير المالئمة لتمكين الباحثين والمدرسين والطمبة في ىذه

الجامعات من إجراء البحوث ،ولتحسين مياراتيم التربوية والمسمكية من خالل برامج خاصة لتطوير
قدراتيم ،وحفز ىذه الجامعات عمى التجديد المستمر في المناىج الدراسية ،وفي استخدام أساليب

التدريس لتحقيق التميز في مجال المقررات والمناىج وأساليب التدريس والبحث العممي.

ومن مبررات قيام ىذه الدراسة أنيا تم تحديدىا من ضمن المشكالت التي يعاني منيا قطاع

التعميم العالي في فمسطين ،وذلك بعد مراجعة دليل أولويات البحث العممي في فمسطين من عام

(4189 -4182م) ،وليست الباحثة بمنأى عن مشكالت الواقع الفمسطيني ،وربما تأتي ىذه
المشكمة لتعد واحدة من المشكالت المطروحة لمحل.

(دليل أولويات البحث العممي في فمسطين)1029- 1027

ونظ ًار الىتمام الباحثة بفكرة التنمية البشرية المستدامة وعالقتيا بالبحث العممي وتمويمو،

ولحرصيا عمى إفادة مجتمعيا بوجو عام  ،وافادة الجامعات الفمسطينية عمى وجو الخصوص ،فقد

قامت الباحثة بالتقصي والبحث حول موضوع الدراسة ،ميتمة بمعرفة مستوى متطمبات التنمية

البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية وعالقتيا بمستوى تمويل البحث العممي.

مشكمة الدراسة وتساؤالتها:

لعل أىم متطمبات المجتمع ىو الوصول إلى مراتب عالية في ابتكار وتنفيذ االستراتيجيات الالزمة
والفعالة ىو تحقيق التنمية البشرية المستدامة ،وال يتم ذلك إال بتفعيل رسالة الجامعات في تنشيط
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برامج التعميم فييا وبخاصة برامج الدراسات العميا والبحث العممي  ،وفتح قنوات التعاون والتنسيق

واالتصال بين الجامعات وقطاعات التنمية المختمفة ،وال سيما أن ىذه البرامج -في أغمب جامعاتنا

الفمسطينية -ما زالت تتسم بالتقميدية والمحاكاة دون المجوء إلى اإلبداع واالبتكار واالىتمام المباشر

بقضايا التنمية ،األمر الذي أدى إلى عزل الجامعات عن محيط التنمية االقتصادية واالجتماعية،
وبالتالي التنمية البشرية المستدامة والتنمية الشاممة.

وتعتبر التنمية البشرية المستدامة في الدول النامية عموماً وفي حالتنا الفمسطينية عمى وجو

أمر ميما وحاسما ،حيث إن ىذه التنمية ال تسيم فقط في الحركة البحثية وانتاجيا في
الخصوص ،ا
الجامعات ،ولكنيا تسيم أيضا في تحسين نوعية الحياة وفرص العمل بشكل عام،المذين يحتاجيما
المجتمع الفمسطيني ،وىو يطمح لتعزيز بناء الدولة الفمسطينية التي قدر ليا أن تولد في ظروف

اقتصادية صعبة وأزمات عالمية خانقة تكاد تعصف بأقوى الدول اقتصاديا ،وىنا وفي مثل الحالة
الفمسطينية ىذه الدولة التي تفتقر الى مقومات عديدة ،وليس فييا سوى اإلنسان ثروتيا وعماد

وجودىا ،لذا يجب أن تكون التربية عونا ورافدا لمتنمية بكافة أشكاليا ومسمياتيا ،ويكاد العنصر

البشري أن يكون صمب العممية التنموية ،ومحورىا الميم  ،ذلك أن المجتمع الذي يراد تنميتو,ال
يعدو أن يكون مجموعة من األفراد ،ومن ثم تكون التنمية بدونيم مستحيمة ،و اعداد اإلنسان منتجا
ومستيمكا في عممية التنمية ،ىو الدور األساسي الممقى عمى عاتق التربية ،ومن ثم صار ينظر إلى

التعميم اليوم وما ينفق عميو من أموال عمى أنو لون من ألوان " االستثمار في اإلنسان".

وفي ضوء ما سبق وفي إطار الخبرة المكتسبة ،وأثناء عمل الباحثة في المجال األكاديمي في

جامعة فمسطين -غزة  ،فقد الحظت أن ىناك عج از واضحا ،وضعفا ممحوظا في تمويل الجامعات

لتنشيط الحركة البحثية لمييئة األكاديمية والطمبة والباحثين ،وذلك جاء منسجما مع غياب مفيوم
التنمية البشرية المستدامة في ىذه المؤسسات وتوفير متطمباتيا.
ويمكن تحديد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

"ما مدى توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية في المحافظات

الجنوبية بدولة فمسطين وعالقتها بتمويل البحث العممي؟"
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 .8ما الدرجة التقديرية لتوافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية في
المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين من وجية نظر الييئة األكاديمية العاممة في ىذه

الجامعات ؟

 .4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات درجات
تقذير أفراد العينة لتوافرمتطلبات التنمية البشرية المستذامة في الجامعات الفلسطينية في
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المحافظات الجنوبية بذولة فلسطين تعزى إلي المتغيرات( :نوع الكلية ،الجامعة ،الرتبة
األكاديمية ،سنوات الخذمة)؟
 .3ما الدرجة التقديرية لواقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات
الجنوبية بدولة فمسطين من وجية نظر الييئة األكاديمية العاممة في ىذه الجامعات ؟

 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات درجات
تقذير أفراد العينة لواقغ تمويل البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات
الجنوبية بذولة فلسطين تعزى إلي المتغيرات( :نوع الكلية ،الجامعة ،الرتبة األكاديمية،
سنوات الخذمة)؟
 .5ىل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين درجة تقدير أفراد
العينة لتوافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة ودرجة تقديرىم لواقع تمويل البحث العممي
في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين؟

أهداف الدراسة :

اليدف العام  :تحديد مدى توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات

الفمسطينية في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين وعالقتيا بواقع تمويل البحث العممي.
وينبثق من الهدف العام األهداف الفرعية التالية :

 .8التعرف إلى الدرجات التقديرية لتوافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات
الفمسطينية في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين.

 .4الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات
درجات تقذير أفراد العينة لتوافر متطلبات التنمية البشرية المستذامة في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية بذولة فلسطين تبعا للمتغيرات (نوع الكلية ،الجامعة،
الرتبة األكاديمية ،سنوات الخذمة).
 .3التعرف إلى الدرجات التقديرية لواقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في
المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين.

 .2الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات
درجات تقذير أفراد العينة لواقغ تمويل البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية في
المحافظات الجنوبية بذولة فلسطين تبعا للمتغيرات( :نوع الكلية ،الجامعة ،الرتبة
األكاديمية ،سنوات الخذمة).
 .5تحديد معامل االرتباط (ر) عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين درجتي التقدير لمتطمبات
التنمية البشرية المستدامة ،وواقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في

المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين.
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أهمية الدراسة :
تكمن أىمية الدراسة في كونيا تسعى إلى التعرف إلى واقع التحديات التي تفرضيا متطمبات

التنمية البشرية المستدامة وعالقتيا بمستوى تمويل الحركة البحثية في الجامعات الفمسطينية  ،آخذة

باالعتبار آ ارء العاممين بالييئة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية ،ومما
الشك فيو أن ىذا الجانب ينطوي عمى أىمية كبيرة من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

أوال _األهمية النظرية :تكمن أىمية الدراسة في:

 .8حيوية الجانب الذي تتصدى لدراستو  ،فمعميا تعد من الموضوعات الحيوية والرئيسة في
العممية التربوية والتعميمية في الجامعات والتي تسيم في تطور وتقدم المجتمعات ،إذ إنيا

تناولت مفيومين ذات طابع تربوي وتنموي أصيل وىما " :التنمية البشرية المستدامة"
و"تمويل البحث العممي " ،في الوقت الذي تتسارع فيو إيقاعات عالمنا المعاصر ومتغيراتو.

 .4قد تسيم ىذه الدراسة في التوصل إلى فيم طبيعة العالقة بين مستوى متطمبات التنمية
البشرية المستدامة ،ومستوى تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية.

 .3رفد المكتبة الفمسطينية بدراسات من ىذا النوع حيث تعتبر -في حدود عمم الباحثة -من
أولى الدراسات في البيئة الفمسطينية.

ثانيا_األهمية التطبيقية:

 .8قد تفيد ىذه الدراسة صانعي السياسات في التعميم الجامعي والجامعات الفمسطينية

بالمحافظات الجنوبية بدولة فمسطين ،بوضع خطط إستراتيجية لتطبيق التنمية البشرية

المستدامة في تمك الجامعات من خالل تحديد متطمباتيا الرئيسة ،بما يخدم تمويل البحث
العممي في الجامعات الفمسطينية.

 .4قد تفيد ىذه الدراسة في تحديد األولويات لتوفير المتطمبات الالزمة والفعالة في تحقيق
التنمية البشرية المستدامة ،وتنشيط الحركة البحثية في الجامعات الفمسطينية.

حدود الدراسة:

تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

حد الموضوع :تحديد مدى توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة وعالقتيا بواقع تمويل البحثالعممي.

 -الحد البشري :أعضاء الييئة األكاديمية الحاصمين عمى درجة الدكتوراه في تخصصاتيم في

الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية( :اإلسالمية ،األزىر  ،فمسطين ،األقصى).

-الحد المؤسسي :الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين( :اإلسالمية

،األزىر  ،فمسطين ،األقصى).
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الحد المكاني  :إقتصر الدراسة عمى الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية بدولة
فمسطين(:اإلسالمية  ،األزىر ،فمسطين ،األقصى).

 -الحد الزماني :تم تطبيق الدراسة في الفصل األول من العالم الجامعي 4187-4186م.

مصطمحات الدراسة:
من المصطمحات الميمة التي وردت في ىذه الدراسة والتي تعرفيا الباحثة إجرائيًا ما يمي-:
 -2متطمبااااات ( :)Requirementsلغويااااااً ىي ييي ني ييص رسي ييمي لمي ييا ىي ييو مطمي ييوب ،فعمي ييى سي ييبيل
المث ييال ،متطمبي ييات مس ييتوى الخدمييية ،متطمب ييات المش ييروع ،أو المعطي ييات المطموب يية مي يين عمميييية
معينة ،و متطمبات الحياة ىي مقتضياتيا وحاجياتيا (.( http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

وتعرفااال الباحثاااة إجرائياااا بأنااال :الدرجيية الت ييي يحييددىا أفي يراد عينيية الد ارس يية باسييتجابتيم عم ييى فقي يرات
أداة الدراسة ،فيو تحديد مستوى المقتضيات والحاجيات الضرورية لتنفيذ العممية واستمرارىا.

 -4التنمية ) :(Developmentتعرف التنمية بأنيا تمك" العمميات التي تبذل فييا نشاطات
مقصودة وفق سياسة عامة إلحداث تطور اجتماعي واقتصادي وسياسي لمناس في بيئاتيم

)أبو

أساسا -عمى الجيود األىمية والحكومية المنسقة والمتكاممة"
المحمية ،وذلك باالعتماد ً -
سمرة)20 :1006،
أيضا بأنيا خمق بيئة معينة يستطيع الفرد من خالليا تطوير ذاتو
وتعرف التنمية ً

وفقا الىتماماتو واحتياجاتو
بذاتو إلى أقصى ما تسمح بو قدراتو من أجل أن يعيش حياتو ً
()4118 ،UNDP
وطموحاتو

 -3التنمية المستدامة ( :)Sustainable Developmentالتنمية التي تمبي المتطمبات الحالية
مع األخذ بعين االعتبار إمكانية األجيال القادمة عمى تمبية متطمباتيم

(برنامج التعميم البيئي ،جامعة بيرزيت)

وىناك تعريف آخر لمتنمية المستدامة المستدامة  :بأنيا التي تُمبي احتياجات البشر في الوقت
الحالي دون المساس بقدرة األجيال القادمة عمى تحقيق أىدافيا ،وتركز عمى النمو االقتصادي
(الغامدي .)84:4117،

المتكامل المستدام واإلشراف البيئي والمسؤولية االجتماعية

وعرفت التنمية المستدمة كذلك بأنيا  " :السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة اإلنسانية مع الوضع
ً
(فيانا )2:4114 ،
.
في االعتبار قدرات النظام البيئي "
وتتبنى الباحثة في الدراسة الحالية التعريف التالي لمتنمية المستدامة  :إنيا عممية تطوير

الجامعات والمجتمعات ،وكذلك العممية التربوية والتعميمية وما يرتبط بيا من نمو اقتصادي
واجتماعي وسياسي وثقافي ألفراد المجتمع بشرط أن تمبي احتياجات الحاضر بدون المساس
بقدرة األجيال القادمة عمى تمبية حاجاتو.
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-7التنمية البشرية ) :( Human Developmentمفيوم التنمية البشرية مفيوم مركب يشتمل
عمى جممة من المعطيات واألوضاع والديناميات ،وىو عبارة عن عممية تحدث نتيجة تفاعل

مجموعة من العوامل والمدخالت المتعددة والتنموية من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيالت
(توق)1 :2991 ،

معينة في حياة اإلنسان ،وفي سياقو االجتماعي

 ،ويعرفيا أبو سمرة بأنيا "تنمية

قدرات وخيارات الحياة أمام الناس في مجتمع معين بحيث تمتزم ىذه العممية بطموحات األفراد

والمجتمع وأن تعي لضرورات الحاضر وتراث الماضي وتطمعات المستقبل".

)أبو سمرة.)13 :1006 ،

وتعرف التنمية البشرية كذلك بانيا توسيع لمخيارات وىو تعريف أساسي إال أنو غير كاف،
فاإلنصاف واالستدامة واحترام حقوق اإلنسان كميا مبادىء أساسية ذات أىمية في التنمية.والتنمية

تعني االستدامة،بمعنى استدامة النتائج اإليجابية عبر الزمن والحد من الممارسات التي تؤدي الى
افقار البشر ومكافحة القمع واالجحاف الييكمي.

(شحادة  ،واخرون.)83 : 4111 ،

-7التنمية البشرية المستدامة(" : (Sustainable Human Developmentىي تنمية موالية

لمناس ،موالية لفرص العمل ،موالية لمطبيعة ،فيي تعطي أقصى أولوية لمحد من الفقر ولمعمالة
المنتجة والتكامل االجتماعي وإلعادة تأىيل البيئة ،وىي تعجل بالنمو االقتصادي وتترجمو إلى
تحسينات في حياة البشر ،دون تدمير رأس المال الالزم لحماية فرص األجيال المقبمة

"( اليواري:4114 ،

 .) 485و تعرف التنمية البشرية المستدامة بأنيا " استراتجية تنموية شاممة تسعى إلى تمكين اإلنسان

وبناء قدراتو ،وتوسيع خياراتو في مختمف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكذلك

الصحية والبيئية والتعميمية وغيرىا ،مع التأكيد عمى اإلنصاف والعدالة في توزيع الثمار سواء بين

الجيل الحالي أم بين األجيال المستقبمية عمى حد سواء"

(الصالح.)86:4188 ،

وتعرف الباحثة التنمية البشرية المستدامة تعريف إجرائيا :بأنيا عممية تطوير القوى البشرية

داخل الجامعة واألرتقاء بيا لتمبية احتياج الحاضر دون المساس بإمكانية الجامعة المستقبمية،
وسيقاس واقعو ومتطمباتو باستبانة تحتوي عمى كل مكونات ىذه المتطمبات.

-3تمويل ( :)Fundingيعرف بأنو ":اإلمداد باألموال في أوقات الحاجة إليو"(الحاج،)12 :1001 ،

(حجازي،

وعرفو حجازي بأنو "اإلمداد برأس المال أو بقرض نقدي لمحاجة إليو في تنفيذ األعمال"

)20 :1002

وتتبنى الباحثة ىذا التعريف لمدراسة.

-6البحث العمماي ( :)Scientific Researchيتكيون البحيث العمميي مين شيقين ىميا البحيث
والعمي ييم .ومصي ييطمح البحي ييث يعني ييي لغي يية :الطمي ييب ،والتفتي يييش ،والتنقيي ييب ،والس ي يؤال ،واالستقصي يياء،
والتحييري ،والوصييول إلييى معرفيية حقييائق أو مبييادئ ،ومحاوليية معرفيية الحقييائق واألسييس واكتشيياف

حقييائق جديييدة بالد ارسيية العممييية لموضييوع مييا(السااامطان وونااارون .)2996 :والعمييم ميين عمييم عمم ياً بمعنييى

حصمت لو حقيقة العمم وعميم الشييء بمعنيى عرفيو وتيقنيو ،وشيعر بيو وأدركيو ،وعميم األمير بمعنيى
أتقني ي ييو .ويعي ي ييرف العمي ي ييم بأني ي ييو نشي ي يياط ييي ي ييدف إلي ي ييى زيي ي ييادة قي ي ييدرة اإلنسي ي ييان عمي ي ييى السي ي يييطرة عمي ي ييى
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الطبيعة(حمس.)21 :1003،
ويييرى كييوىين ولييويس مييايموين أن البحييث العممييي " :عممييية الوصييول إلييى حمييول لممشييكالت يمكيين أن
يعتم ي ييد عميي ي ييا م ي يين خ ي ييالل تجمي ي ييع بيان ي ييات بطريق ي يية مخطط ي يية ومنظم ي يية ث ي ييم تحمي ي ييل تم ي ييك البيان ي ييات
(لويس ،كوهين)73 :2990 ،

وتفسيرىا"

.

وتعرف الباحثة تمويل البحث العممي إجرائياً في ىذه الدراسة بأنو تعبئة الموارد النقدية الالزمة

لمتخطيط واإلشراف عمى إدارة وتنفيذ األبحاث العممية ومتابعتيا بيدف تحقيق أىدافيا بشكل أكثر

كفاءة وفعالية،وقد تم قياس مستوى التمويل بمجموعة من الفقرات باستبانة تم تصميميا ليذا

الغرض من قبل الباحثة.

-8الجامعات الفمسطينية( : )Palestinian Universitiesالجامعات مفرد جامعة ،وىي كممة
ليا معان لغوية ،وتاريخية ،وأكاديمية ولفظ الجامعة في المغة االنجميزية ( )Universityمشتقة من
الكممة الالتينية التي تعني االتحاد وىو ما كان يضم األسر ذات النفوذ القوي في المجاالت

السياسية  ،واستخدم بعد ذلك ليدل عمى التجمع الذي يضم األساتذة والطمبة ،كما تعني اتحاد
(مرسي)20 :2991،

مجموعة من الكميات بتخصصات متعددة

.

وترى الباحثة :أنيا إحدى مؤسسات التعميم العالي المسؤولة عن التعميم العالي وتمقيو في الفروع العميا
من المعرفة التخصصية ،والجامعات الفمسطينية التي تتبع بشكل أو بآخر التعميم الفمسطيني العالي

ىي ):اإلسالمية ،األزىر ،األقصى ،وفمسطين

بغزة ،القدس المفتوحة بالقدس ،بيرزيت برام اهلل،

النجاح بنابمس ،بيت لحم ببيت لحم ،الخميل بالخميل ،القدس بالقدس ،العربية ،واألمريكية بجنين)
وتقبل ى ذه الجامعات الطمبة الحاصمين عمى شيادة إتمام الثانوية العامة بنسبة ( بمعدل) %65
فأكثر،ومدة الدراسة فييا ..يترواح من ( )5-2سنوات ،وتمنح خريجييا درجة البكالوريوس.

-9المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين :ىي جزء من السيل الساحمي تبمغ مساحتو ()365كم مربع،
ويمتد ىذا الجزء عمى الشاطئ الشرقي لمبحر المتوسط ،ومع قيام السمطة الفمسطينية تم تقسيم قطاع
غزة إداريًا إلى خمس محافظات بدءاً من الشمال بمحافظة شمال غزة ،محافظة غزة ،محافظة

الوسطى،محافظة خان يونس ،محافظة رفح في الجنوب
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المبحث الول

التنمية البشرية المستدامة ومتطمباتيا
لقد ش ّكؿ اإلنساف محور التعريفات المقدمة بشأف التنمية المستدامة ،حيث تتضمف تنمية بشرية

قائمة عمى تحسيف مستوى الرعاية الصحية والتعميـ والرفاه االجتماعي .وقد أشار تقرير المجنة العالمية

لمتنمية والبيئة "برونتالند" إلى أف "التنمية المستدامة ىي التنمية التي تمبي احتياجات الحاضر مف دوف

طا مف التنمية
النيؿ مف قدرة األجياؿ القادمة عمى تمبية احتياجاتيا .كما أف عبارة تنمية مستدامة تعني نم ً

تخربيا ،أي أنيا تنمية
تفرط في استثمار مصادر الثروات الطبيعية ،التي ترتكز عمييا ىذه التنمية ،أو ّ
ال ّ
تعمؿ عمى تجديد الموارد والثروات ،واعادة التصنيع بشكؿ يضمف بيئة نظيفة وصالحة لحياة األجياؿ

الحاضرة والقادمة.

ووفؽ تقرير التنمية البشرية الصادر عف برنامج األمـ المتحدة لمتنمية "ينبغي أف يكوف الرجاؿ

والنساء واألطفاؿ محوراال ىتماـ ،فيتـ نسج التنمية حوؿ الناس وليس الناس حوؿ التنمية وذلؾ لألجياؿ

الحاضرة والقادمة".

يعد موضوع التنمية البشرية المستدامة مف الموضوعات الحديثة االىتماـ نسبياً

والتي

اكتسبت أىمية كبيرة في العقود األخيرة مف القرف العشريف وحتى اآلف ،لتعبر عف الوجو االنساني

لمتنمية والسياسات االقتصادية ،والتي يمكف قياسيا في أي بمد خالؿ مجموعة مف المؤشرات منيا
مؤشرات التعميـ وانتشار المعرفة وتطور البحث العممي في بناء تنمية بشرية مستدامة .تعتبر الجامعة

رأس اليرـ في النظاـ التعميمي في أنحاء العالـ كافة ،وىي العمود األساسي لمتنمية البشرية المستدامة،
خصوصا في العصر الحاضر ،حيث تعد الجامعة إحدى المؤسسات االجتماعية التعميمية التي أصبحت

نظر لما تؤديو مف مياـ
ًا
مركز اىتماـ العديد مف العمماء والمتخصصيف في مجاالت مختمفة ،وذلؾ
متعددة ،ومما ال ريب فيو أف الجامعة كانت وماتزاؿ تحتؿ داخؿ أي نظاـ تعميمي أىمية كبيرة ،وبخاصة

فيما يتصؿ بتكويف رأس الماؿ البشري الذي يتمتع بالميارات العممية العميا والمؤىمة ،لتوظيؼ المعرفة

لخدمة االحتياجات االجتماعية الضرورية إلحداث التقدـ العممي واالقتصادي واالجتماعي؛ وكذا بوصفيا

أداة أساسية في تشكيؿ خطط التنمية المستدامة ،والتي يمكف لمجامعة تحقيقيا ،مف خالؿ القياـ بوظائؼ

رئيسة ثالث اتفؽ خبراء التعميـ العالي عمى إسنادىا لمجامعات الحديثة ،وىي :التكويف الجامعي ،البحث

العممي وخدمة المجتمع وتنميتو .ىذه الوظائؼ الثالثة مترابطة ومتشابكة ،ويصعب فصؿ إحداىا عف
األخر مف أجؿ تنمية بشرية مستدامة.
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تعريف التنمية المستدامة:
ىناؾ تعريفات متعددة ومتباينة لمتنمية المستدامة إال أف كؿ المعاني متقاربة؛ منيا:التنمية التي توفر
حاجات الحاضر دوف إعاقة أجياؿ المستقبؿ مف توفير حاجاتيـ والتخفيؼ مف وطأة الفقر عمى فقراء

العالـ مف خالؿ تقديـ حياة ومستديمة  ،والحد مف تالشي الموارد الطبيعية وتدىور البيئة والخمؿ الثقافي
واإلستقرار االجتماعي.

وفقاً ألحد التعريفات َّ ،
فإف التنمية المستدامة ) (Sustainable Developmentتعرؼ بأنيا التنمية

التي تمبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دوف المساس بقدرة األجياؿ القادمة عمى تحقيؽ أىدافيا،
وتركز عمى النمو االقتصادي المتكامؿ المستداـ ،واإلشراؼ البيئي والمسؤولية االجتماعية.

(العبيد(11:0::8،

وعرفت التنمية المستدمة بأنيا  " :السعي الدائـ لتطوير نوعية الحياة اإلنسانية مع الوضع في االعتبار
ً
( فيف)66:0::5 ،
قدرات النظاـ البيئي ".
فالتنمية المستدامة عممية تطوير األرض والمدف والمجتمعات ،وكذلؾ األعماؿ التجارية بشرط أف تمبي

احتياجات الحاضر بدوف المساس بقدرة األجياؿ القادمة عمى تمبية حاجاتيا.

ورغـ االختالؼ في تعريؼ التنمية المستدامة فإف مضمونيا ىو الترشيد في توظيؼ الموارد المتجددة
بصورة ال تؤدي إلى تالشييا أو تدىورىا أو تنقص مف فائدة تجنييا أجياؿ المستقبؿ .كما أنيا تتضمف

الحكمة في استخداـ الموارد التي ال تتجدد بحيث ال تحرـ األجياؿ القادمة مف االستفادة منيا  ،كذلؾ فإف

التنمية المستدامة تتطمب استيالؾ مصادر الطاقة غير المتجددة بمعدؿ بطئ لضماف انتقاؿ سمس

وتدريجي إلى مصادر الطاقة المتجددة.

و تعرف الباحثة في الدراسة الحالية مفيوـ التنمية المستدامة بأنياعممية تطوير الجامعات والمجتمعات،
وكذلؾ العممية التربوية والتعميمية وما يرتبط بيا مف نمو اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي ألفراد

المجتمع بشرط أف تمبي احتياجات الحاضر بدوف المساس بقدرة األجياؿ القادمة عمى تمبية حاجاتو.

أبعاد التنمية المستدامة4

تتضمف التنمية المستدامة أبعادًا متعددة تتداخؿ فيما بينيا ،ومف شأف التركيز عمى معالجتيا إحراز تقدـ
ممموس في تحقيؽ التنمية المستيدفة  ،ويمكف التركيز عمى ثالثة أبعاد حاسمة ومتفاعمة ىي األبعاد

االقتصادية والبشرية والبيئية.
أولً_البعاد القتصادية4

إف البعد االقتصادي لمتنمية المستدامة يتطمب إيقاؼ تبديد الموارد االقتصادية الباطنية وغير

الباطنية ،واجراء تخفيضات متواصمة مف مستويات االستيالؾ المبددة لمطاقة والموارد الطبيعية.
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ثانياً_البعاد البشرية4

يشكؿ رأس الماؿ البشري أحد األصوؿ الميمة ألي بمد،وتشكؿ زيادة االلتزاـ باالستثمار في

مكونا رئيسًا في أية إستراتيجية لمتنمية
التعميـ والتدريب وفي الصحة والسكف عمى كؿ المستويات،
ً
المستدامة  ،حيث أصبح ينظر لإلنساف عمى أنو المحور األساسي لمتنمية وىو وسيمة وىدؼ في آف
واحد.

ثالثاً_البعاد البيئية4

يرتكز مفيوـ التنمية المستدامة عمى حقيقة أف استنزاؼ الموارد الطبيعية ،والتي تعتبر ضرورة

ألي نشاط زراعي أو صناعي ستكوف لو آثار سمبية عمى التنمية واالقتصاد بشكؿ عاـ ،لذا فإف أىـ

أبعاد التنمية المستدامة تتمثؿ في محاولة إيجاد الموازنة بيف النظاـ االقتصادي والبيئي.

(ىدي)6:9:0:16 ،

وترى الباحثة أف أىـ بعد مف أبعاد التنمية المستدامة ىو البعد البشري ،ألنو أصبح ينظر لإلنساف عمى

أنو أساس التنمية ،وأف جميع األبعاد األخرى تأتي بعد البعد البشري ،وترى الباحثة أف ىناؾ ابعاد أخرى

تتمثؿ في داخؿ البعد البشري مثؿ البعد العممي حيث يوفر التعميـ الكوادر العممية القادرة عمى البحث

واالبتكار واالختراع والتطوير بما يسيـ في إحداث النقالت الحضارية المختمفة ،واحداث التقدـ التقني في

شتى مجاالت الحياة ،والتحسيف المستمر في وسائؿ المعيشة.

مكونات وأنماط الستدامة:

توجد عدة أنماط لالستدامة تمثل مكونات التنمية المستدامة ،ويمكن إجماليا عمى النحو التالي:
أو ًل_الستدامة المؤسسية:

تعني االستدامة المؤسسية بالمؤسسات الحكومية والى أي مدى تتصؼ تمؾ المؤسسات باليياكؿ

التنظيمية القادرة عمى أداء دورىا في خدمة مجتمعاتيا وحتى يمكف أف تؤدي دورىا في تحقيؽ التنمية

المستدامة،الى جانب دور المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ،والى أي مدى يكوف

لتمؾ المؤسسات دور في تنمية مجتمعاتيا ،والى جانب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ما مدى
ال في الشركات العاممة في المجاالت المختمفة في خدمة المجتمع المحيط
مشاركة القطاع الخاص متمث ً

وخدمة أىداؼ التنمية بتمؾ المجتمعات.
ثانياً_الستدامة القتصادية:

توصؼ التنمية باالستدامة االقتصادية عندما تتضمف السياسات التي تكفؿ استمرار األنشطة

االقتصادية بالمجتمع وأداء الدور المنتظر منيا ،وتكوف في الوقت نفسو سميمة مف الناحية اإليكولوجية،

فالتنمية الزراعية والريفية – عمى سبيؿ المثاؿ – تتسـ باالستدامة عندما تكوف سميمة مف الناحية

اإليكولوجية وقابمة لمتطبيؽ مف الناحية االقتصادية ،وعادلة مف الناحية االجتماعية ،ومناسبة مف الناحية
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الثقافية ،وأف تكوف إنسانية تعتمد عمى نيج عممي شامؿ ،وتعالج التنمية الزراعية والريفية المستدامة بحكـ

تعريفيا قطاعات متعددة ال تشمؿ الزراعة فقط بؿ المياه والطاقة والصحة والتنوع البيولوجي.

ثالثاً_الستدامة البيئية:

يقصد باالستدامة البيئية بأنيا قدرة البيئة عمى مواصمة العمؿ بصورة سميمة ،لذا يتمثؿ ىدؼ

االستدامة البيئية في التقميؿ -إلى أدنى حد -مف التدىور البيئي ،وتتطمب االستدامة تغذيتو بشكؿ

طبيعي ،بمعنى أف تكوف الطبيعة قادرة عمى تجديد التوازف البيئي ،ويمكف أف يتحقؽ ذلؾ بدمج
االعتبارات البيئية عند التخطيط لمتنمية حتى ال يتـ إلحاؽ األضرار برأس الماؿ الطبيعي وذلؾ كحد

أدنى.

رابعاً_البشرية المستدامة:

بدأ االىتماـ واضحاً اآلف بمدى ارتباط التنمية البشرية بمفيوـ التنمية المستدامة ،حيث تبرز ىذه

العالقة مف خالؿ الحاجة الماسة إليجاد توازف بيف السكاف مف جية وبيف الموارد المتاحة مف جية

أخرى ،وبالتالي فيي عالقة بيف الحاضر والمستقبؿ بيدؼ ضماف حياة ومستوى معيشة أفضؿ لألجياؿ

القادمة والذي يحتاج إلى ربط قضايا البيئة بالتنمية بشكؿ محدد ومستمر ،حيث إنو ال وجود لتنمية
مستدامة بدوف التنمية البشرية.

( كبسة)69 : 0::8 ،

متطمبات التنمية المستدمة4

يمكف حصر المتطمبات العامة لمتنمية المستدامة بما يمي :
 .1القصد في استيالك الثروات والموارد الطبيعية :حصر الثروة الطبيعية والموارد المتاحة في
الوقت الحاضر ،وتقدير ما قد يجد مف موارد مستقبمية .

 .0سد الحتياجات البشرية مع ترشيد الستيالك 4التعرؼ الى االحتياجات البشرية القائمة
والمستقبمية في المنطقة وأولياتيا.

 .6العناية بالتنمية البشرية في المجتمع 4العمؿ عمى بناء مجتمع قائـ عمى المعرفة بما في
ذلؾ التنمية البشرية ،وتوفير المعرفة ومصادر المعمومات وسبؿ التعمـ ،وتشجيع االبتكار

وتوظيؼ الممكات المحمية .

 .4التنمية القتصادية الرشيدة 4تبني برامج اقتصادية مبنية عمى المعرفة.
 .5الحفاظ عمى البيئة 4االىتماـ بالبيئة الخاصة والعامة وصيانتيا بالعمؿ عمى تمبية متطمبات
الحفاظ عمييا عمى أساس مف المعرفة؛ مع الدراية بأف صالح البيئة العامة يؤثر عمى البيئة

الخاصة.

 .6الشراكة في العالقات الخارجية والداخمية 4توطيد عالقات التعاوف والشراكة في المعمومات
داخؿ المنطقة والتبادؿ المعرفي مع الخارج بدءًا بالمناطؽ ذات الطبيعة المشابية.
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تمؾ المتطمبات العامة تمثؿ اإلطار العاـ لعممية التنمية المستدامة؛ ويمزـ تفسيرىا وفؽ المنظومة

الحضارية لممنطقة التي تجري فييا جيود التنمية؛ حيث تتأثر تمؾ المتطمبات بطبيعة المنطقة الحضارية

والثقافية والفكرية.

( دويكات)157: 0:14 ،

وترى الباحثة أف تحديد متطمبات التنمية المستدامة لتحقيؽ التقدـ والرقي والنيوض بالمجتمع ،ومواكبة

التطور الحضاري والتكنولوجي؛ لموصوؿ إلى مستقبؿ مستداـ ،وضماف تحقيؽ العدالة االجتماعية بيف
األجياؿ الحالية والمستقبمية ،وتحقيؽ النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية ،وحماية البيئة ،والعمؿ عمى
بناء مجتمع قائـ عمى المعرفة بما في ذلؾ التنمية البشرية .

الىداف الّتربوية لمّتنمية المستدامة4
أولً_توفير الّتعميم لمجميع4

أساسيا في
عنصر
ًا
يعد الّتعميـ حجر الزاوية في تحقيؽ الّتنمية المستدامة بأبعادىا كميا ،ويعد
ً
التَّثقيؼ مف أجؿ التَّنمية المستدامة.
أقر المنتدى العالمي لمّتربية المنعقد في داكار بالسنغاؿ عاـ( ٕٓٓٓ ـ) بوضوح العالقة القائمة

بيف الّتعميـ واّلتنمية المستدامةِ ،إ ْذ نص عمى أف الّتعميـ ىو":العامؿ الرئيس في تحقيؽ الّتنمية المستدامة
والسمـ واالستقرار داخؿ البمداف وفيما بينيا ،ومف ثـ فيو وسيمة أساسية لتأميف المشاركة الفعالة في
مجتمعات القرف الحادي والعشريف واقتصادياتو"

(االسكوا )6 :0::1 ،

 ،كما أنو البد ليذا الّتعميـ مف أىداؼ

لتحقيقو كتحسيف الرعاية والتَّربية في مرحمة الطفولة و تمكيف األطفاؿ جميعيـ مف تعميـ ابتدائي مجاني
والزامي ،وضرورة جعمو عممية مستمرة مدى الحياة لتواكب مفيوـ االستدامة.
ثانياً_محو المية4

مفتاحا لتمكيف الفرد والّنيوض بو وتعميمو وتدريبو واسيامو في مواقؼ صنع
يمثؿ محو األمية
ً
ّ
القرارت الرئيسة اّلتي تمكنو مف مواكبة مجتمعات المعرفة" ،فيي الخطوة األولى لمّتنمية ،وأّنيا قاعدة
وعدا ببداية جديدة في عالمنا السريع الّتحوؿ ،عالـ المعرفة
الّتعمُّـ مدى الحياة اّلذي يحمؿ في طياتو ً
المتزايدة.

ثالثاً_تعميم الكبار4

انعقد مؤتمر ىامبورغ في ألمانية عاـ(  ٔ٩٩١ـ) بعنواف" :تعميـ الكبار مفتاح القرف الحادي

ليؤكد عمى ارتباط تعميـ الكبار بقضايا السكاف والحياة األسرية والبيئة والصحة ،وىو يقدـ
والعشريف" ّ
الفرص األساسية لمكبار لممشاركة في المؤسسات الّثقافية كميا ،وتعزيز االرتباط البيئي لتحقيؽ الّتعاوف
ومصدر مف مصادر الّتقدـ
ًا
االجتماعي بيف الكبار ،وبذلؾ يصبح تعميـ الكبار وسيمة أساسية لمّتنمية،
االجتماعي واالقتصادي والبيئي.

11

الفصل الثاني

تعميميا ،وتنمية قيمو ومياراتو الحياتية ،بما يساعده عمى
يركز تعميـ الكبار عمى أىمية إعداد الفرد لمحياة
ً
مواجية متطمبات الّتقدـ الحضاري والّتكنولوجي ،وكيفية الّتعامؿ مع الحياة بمتغيراتيا ومشكالتيا المختمفة

وفي إطار الّتعميـ لمجميع.

( الرفاعي)19:0::6،

وترى الباحثة أف األىداؼ العامة والّتربوية لّمتنمية المستدامة تؤكد عمى الّترابط بيف الّتربية والّتنمية

مستداما لكؿ شرائح المجتمع ،وتسعى لتنمية الموارد
المستدامة ،فاألخيرة تسعى لتوجيو الّتعميـ ليكوف
ً
البشرية  ،كما تسعى لتأميف تربية مدى الحياة ألفراد المجتمع جميعيـ ،واحتراـ احتياجاتيـ اإلنسانية اّلتي
تتوافؽ مع االستخداـ المستداـ والمتوازف لمموارد الطبيعية ،وذلؾ مف أجؿ البشرية في حاضرىا ومستقبميا.

التعميم والتنمية المستدامة4

قدرة التعميـ عمى بناء رأس الماؿ البشري حيث يرى أبوصفية( )0:10أف ىناؾ إجماعًا عالميًا

حوؿ محورية التعميـ في خمؽ اإلبداع المجتمعي القادر عمى زيادة اإلنتاجية وتحسيف فرص العمؿ ورفع

المستوى النوعي لحياة المجتمع  ،إف العائد عمى التعميـ يتجاوز المردود المادي المباشر الذي يجنيو

المتعمـ ،ليصؿ إلى جميع أفراد المجتمع مف خالؿ االستفادة مف تطبيقاتو العممية المتنوعة التي ال يمكف
حصرىا في جيؿ معيف أو حدود دولة معينة ،ويؤثر التعميـ إيجابا عمى خصائص المجتمع المعرفي في

النواحي التالية:

أولً_اإلضافة عمى التفكير 4إف مساىمة التعميـ في إحداث نقمة نوعية في المجتمع تعتمد عمى مقدار ما

يؤثر فيو التعميـ عمى طريقة تفكير المجتمع ،وما يقوـ بو المجتمع مف تطبيقات ليذا التعميـ في تحسيف

روح المجتمع عمى اإلبداع.

ثانياً_اإلبداع :يعني اإلبداع قدرة البيئة الثقافية والوظيفية عمى فيـ العالقات التي تربط األشياء ببعضيا

البعض ،والعمؿ عمى تغيير المفاىيـ الوظيفية ليذه األشياء ،ومحاولة تطوير وظائفيا ،كما يتضمف

اإلبداع ربط التعميـ بالتشغيؿ ومختمؼ األنشطة البشرية ،إف العمؿ عمى إيجاد حؿ معيف لممشكمة يعتمد
عمى مدى القدرة اإلبداعية عند اإلنساف المتعمـ الذي يحاوؿ دائما إيجاد مختمؼ الحموؿ لممشاكؿ التي

تواجيو عف طريؽ توظيؼ ما تعممو.

ثالثاً_المساىمة في رأس المال الفكري :يعني رأس الماؿ الفكري لممؤسسة كامؿ الرصيد المعرفي عند

جميع العامميف فييا والذي يحدد قدرتيا التنافسية ،إف مدى استخداـ ىذا النوع مف رأس الماؿ يستمزـ
مساعدة البيئة االجتماعية واستخداـ األنظمة التقنية في جميع مناحي الحياة العممية والمنزلية وتتأثر

كفاءة االستخداـ ىذه بثقافة المجتمع ،والتعميـ ،وسوؽ العمؿ ،والسياسات االقتصادية ،وتوفر البنى

التحتية.

رابعاً_استمرارية عممية التعمم 4يوفر التعميـ نوعا مف االستم اررية في اكتساب المعرفة عمى المستوييف

الشخصي والبيئي ،خاصة في عالـ يشيد تطورات سريعة في أنماط التكنولوجيا وأنظمة المعمومات ،إف
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رفع كفاءة العامؿ في تنفيذ الميمات الموكمة إليو تتطمب إعادة ىيكمة أساليب العمؿ وأدوات تنظيمو

وأنظمتو لتكوف أكثر دعما لنمو المعرفة والفيـ الشخصي والجماعي ،ويجب تطوير عممية التعميـ وأنظمتو

لتوفير تمؾ المعرفة المتحركة.

(أبو صفية)06: 0:10 ،

وترى الباحثة أن التنمية المستدامة تتطمب تحقيؽ التوازف التعميمي بيف جيود اإلنساف وأنشطتو ودعـ

الجيود الستمرار العممية التعميمية وكسب المعرفة في أجواء يسودىا اإلبداع لدفع عجمة التعميـ ورفع
كفاءة العامميف بيذه العممية  ،إف مدى استخداـ ىذا النوع مف

رأس الماؿ يستمزـ مساعدة البيئة

االجتماعية ،واستخداـ األنظمة التقنية في جميع مناحي الحياة العممية .
التعميم من أجل التنمية المستدامة4

ترمي برامج األمـ المتحدة واليونسكو واألىداؼ اإلنمائية لأللفية والتعميـ لمجميع وعقد األمـ
المتحدة لمحو األمية ،وعقد األمـ المتحدة لمتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة إلى التخفيؼ مف الفقر،

( يونسكو )54022،

وتحسيف الصحة ونوعية الحياة ،وكميا ترى في التعميـ وسيمة ميمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ.

أولً_عقد التعميم من أجل التنمية المستدامة4

ار يقضي بإطالؽ عقد األمـ
في ديسمبر 0::0ـ اعتمدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قر ًا

المتحدة -لمتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة الذي يمتد مف 0:14-0::5ـ ،وأعمنت اليونسكو منظمة
ريادية مسوءولة عف الترويج ليذا العقد .وفي سنة 0::5ـ تـ إطالؽ عقد التعميـ مف أجؿ التنمية

المستدامة بعنواف ":التعميـ والتعمـ مف أجؿ مستقبؿ مستداـ "

( مؤسسة الفكر العربي ، 0:1: ،نسخة إلكترونية)

.ويستند

اعتماد العقد إلى مثاؿ أعمى ىو بناء عالـ تتاح فيو لكؿ شخص فرصة االنتفاع بالتعميـ ،واكتساب القيـ
وأنماط السموؾ وأساليب العيش ،وكؿ ما يمزـ مف أجؿ مستقبؿ قابؿ لالستمرار ،وتحويؿ المجتمعات مف

أجؿ تحقيؽ عالـ أفضؿ ،وفي ىذا المنظور حددت األىداؼ األربعة التالية:

 .1تسييؿ إنشاء شبكات وروابط لتشجيع المبادالت والتفاعالت بيف األطراؼ الفاعمة في مجاؿ التعميـ
مف أجؿ التنمية المستدامة.

 .0النيوض بتحسيف جودة التعميـ والتعمـ في مجاؿ التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة.
 .6مساعدة البمداف عمى التقدـ في طريؽ بموغ األىداؼ اإلنمائية لأللفية.

 .4إتاحة إمكانات جديدة لمبمداف ،كي تراعي التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة في إطار إصالحاتيا
لقطاع التربية.

بالتالي ينظر لمتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة عمى أنو أكثر مف مجرد تربية بيئية بسيطة ،تشمؿ
التعمـ عف حقوؽ اإلنساف ،وعف حؿ النزعات  ،وعف الحكـ السديد ،فضال عف االقتصاد والفنوف
والثقافة ،فيو مقاربة متعددة االختصاصات وفعالة لإلصالح التربوي ،تقدـ لمناس في كافة البيئات

التعميمية– النظامية وغير النظامية -فرصة تعمـ أنماط الحياة والقيـ الضرورية لتاميف مستقبؿ
( البيومي)65 :0:10

مستداـ .
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ثانياً_ماىو التعميم من أجل التنمية المستدامة؟

إف التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة يعطي وجية جديدة لمتعميـ والتعمـ لمجميع ،فيو يروج لتعميـ

جيد النوعية يستوعب الجميع بال استثناء ،كما أنو يستند إلى القيـ والمبادئ والممارسات الضرورية

لمواجية التحديات الحالية والمقبمة بصورة فعالة ،والتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة يساعد المجتمعات
عمى التصدي لمعديد مف األولويات والمشكالت :مثؿ قضايا الماء ،والطاقة ،وتغير المناخ ،والتخفيؼ

مف آثار الكوارث وأخطارىا ،وضياع التنوع البيولوجي ،وأزمات الغذاء ،والمخاطر الصحية ،واليشاشة

االجتماعية وانعداـ األمف ،وىو أساسي لتنمية فكر اقتصادي جديد ،كما أنو يسيـ عف طريؽ مقاربة

منيجية وبنيوية ،في خمؽ مجتمعات سوية قادرة عمى التكيؼ واالستدامة ،ويجدد جدوى النظـ التعميمية

والتدريبية ونوعيتيا وىدفيا ،وىو يجعؿ أوساط التعميـ النظامي وغير النظامي وغير الرسمي وكؿ
قطاعات المجتمع تشارؾ في عممية التعمّـ مدى الحياة.

( فرجاني)114:0::5 ،

يستند التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة إلى قيـ العدالة واإلنصاؼ والتسامح واالكتفاء والمسؤولية

كما يعزز المساواة بيف الجنسيف ،والتالحـ االجتماعي ،والتخفيؼ مف وطأة الفقر ،ويؤكد عمى أىمية

مبادئ العناية والسالمة والنزاىة التي كرست في ميثاؽ األرض ،وينيض التعميـ مف أجؿ التنمية

المستدامة عمى مبادئ تدعـ استدامة الحياة

والدمقراطية ورفاه اإلنساف  ،كما أف حماية البيئة

واصالحيا،وصوف الموارد الطبيعية واستخداميا المستداـ ،والتصدي ألنماط اإلنتاج واالستيالؾ غير
المستدامة ،واقامة مجتمعات عادلة ومسالمة ،ىي مف المبادئ الميمة األخرى التي يقوـ عمييا التعميـ

مف أجؿ التنمية المستدامة ويشدد عمى الترابط القائـ بيف البيئة واالقتصاد والمجتمع والتنوع الثقافي بدءاً
(الجواجري،

مف المستوى المحمي وحتى المستوى العالمي ،ويضع في الحسباف الماضي والحاضر والمستقبؿ

)059: 0:16

ثالثاً_التعميم العالي من أجل التنمية المستدامة4

لمتعميـ العالي دور ال غنى عنو في تحديد السبؿ التي تتعمّـ األجياؿ القادمة بفضميا كيفية

التصدي لمتعقيد الذي تتسـ بو التنمية المستدامة ،وتقوـ الجامعات ومؤسسات التعميـ العالي بإعداد

خريجيف ذوي مؤىالت عالية ومواطنيف مسؤوليف في وسعيـ إشباع حاجات مجاالت النشاط البشري
كافة ،كما توفر فرصا لمتعميـ العالي والتعمّـ مدى الحياة ،وتسيـ في تقدـ المعارؼ واغنائيا ونشرىا مف

خالؿ البحوث ،كما توفر لممجتمعات الخبرة المتخصصة الالزمة لمساعدتيا في مجاؿ التنمية الثقافية

واالجتماعية واالقتصادية كجزء مف الخدمات التي تقدميا لمجتمعاتيا المحمية ،وتساعد أيضاً عمى فيـ

وتأويؿ وصوف وتعزيز ونشر الثقافات الوطنية واإلقميمية والدولية والتاريخية في سياؽ مف التعدد والتنوع

الثقافي ،وتساعد في حماية القيـ المجتمعية واالرتقاء بيا عف طريؽ تدريب الشباب في مجاؿ القيـ التي
تشكؿ أساس المواطنة الديقراطية ،وتسيـ في تطوير التعميـ وتحسينو في جميع مستوياتو بما في ذلؾ
(يونيسكو )5: 0::9 ،

تدريب المعمميف
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وترى الباحثة أف عمى الجامعات القياـ باألدوار والوظائؼ التي تؤدي إلي تعزيز التنمية المستدامة،
ويجب أف يتـ بوجو خاص تناوؿ القضايا الميمو مثؿ :تعميؽ التدريس والبحوث فيما يتعمؽ بالعمميات

المجتمعية التي تفضي إلى تبني نماذج حياتية أكثر استدامة واالنصراؼ عف النماذج غير المستدامة،
وتحسيف مستوى الجودة والكفاءة في مجاؿ التدريس والبحوث ،وسد الفجوة بيف العمـ والتعميـ ،وبيف

المعارؼ التقميدية والتعميـ ،وتمكيف الطالب مف الحصوؿ عمى الميارات الالزمة لمعمؿ المشترؾ .

يمثؿ رأس الماؿ البشري المعارؼ والميارات والقدرات التي تجعؿ العنصر البشري قاد ار عمى أداء

واجباتو ومسؤولياتو الوظيفية بكؿ فاعمية واقتدار ،وقد واكب رأس الماؿ البشري التطورات التي طرأت
عمى مفيوـ التنمية ،وكاف لو الدور البارز في تجسيد كل نوع من أنواعيا ىذه التطورات في الدوار

التي تمثمت فيما يمي:

 .1تنمية رأس المال البشري لتحقيق التنمية القتصادية :في ىذه المرحمة تـ إعطاء األولوية لمتعميـ
والتدريب واعتبار دور الخبرة الميارات المكتسبة كأحد المتغيرات المستقمة الرئيسة المؤثرة في عممية

اإلنتاج وعممية التنمية االقتصادية ،وقد أثر ىذا النيج عمى نشأة التنمية البشرية.

 .0تنمية رأس المال البشري كوسيمة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة :التنمية البشرية تتعمؽ
بتوسيع الخيارات المتاحة لمناس ،لكي يعيشوا الحياة التي يقدرونيا ،وبالتالي فيي تتعمؽ بأكثر مف
النمو االقتصادي ،فالتنمية البشرية ىي تنمية الناس بالتركيز عمى تنمية رأس الماؿ البشري  ،كما

أنيا تنمية مف أجؿ الناس ،أي استخداـ األنشطة اإلنتاجية بما يضمف استم اررية حياة الناس ،وىي

أيضا تنمية بواسطة الناس ،ألنيا تعتمد عمى توسيع اختياراتيـ وتعميؽ مشاركتيـ في اتخاذ
الق اررات مف خالؿ التأكيد عمى العناصر التالية :اإلنتاجية ،اإلنصاؼ ،التمكيف واالستدامة وتعنى

التنمية البشرية باستدامة النتائج اإليجابية عبر الزمف وبالحد مف الممارسات التي تؤدي إلى إفقار
ررية التنمية البشرية عبر الزمف؛
البشر مع بذؿ الجيود لضماف استم ا

 .6تنمية رأس المال البشري كأحد متطمبات التنمية المستدامة :تركز التنمية المستدامة عمى دعـ
مختمؼ الجوانب وتطبيؽ مختمؼ السياسات واشراؾ كافة األطراؼ والفئات بطريقة تتيح تنمية

شاممة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية ودائمة بيف الحاضر والمستقبؿ ،عف طريؽ

الحد مف إىدار كافة الموارد االقتصادية والمادية والمعنوية ،واستخداميا استخداما أمثال لذا فإنو مف
منظور التنمية المستدامة ال ينبغي حصر التعامؿ مع رأس الماؿ البشري ضمف المجاؿ

االقتصادي ،بؿ تنمية رأس الماؿ البشري إلرساء مختمؼ أبعاد التنمية المستدامة ،واعتبار رأس

الماؿ البشري أداة فعالة في تجسيد األبعاد األخرى المتمثمة في تحريؾ التنمية االقتصادية والحفاظ
عمى البيئة ،وىذا مف خالؿ إشراؾ رأس الماؿ البشري في تجسيد التنمية المستدامة مع الحرص
 (.عبد المعطي)0::5:91،

عمى استدامتيا وشموليتيا
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رابعاً_دور الدراسات العميا في تحقيق التنمية المستدامة في فمسطين4

ال بد اف ننطمؽ مف مسألة ميمة تتعمؽ بدور الدراسات العميا في تحقيؽ وتعزيز التنمية البشرية

في فمسطيف ،وذلؾ مف خالؿ استعراض دقيؽ ومدروس ألىداؼ كميات وبرامج الدراسات العميا في عدد
مف الجامعات الفمسطينية والعربية لتعميـ الفائدة ،فالتعميـ العالي في فمسطيف وغيرىا مف الدوؿ يسيـ

بدرجة كبيرة في تنمية الموارد البشرية في ضوء ما تمتمكو الجامعات مف قوى بشرية وكوادر أكاديمية

وفنية مدربة مؤىمة إلحداث التغيير ودفع عجمة التنمية ،إضافة إلى الحفاظ عمى التراث الثقافي
والحضاري لمشعب الفمسطيني في وقت عصيب يتعرض فيو تاريخنا وثقافتنا لمنيب والتزوير ،وال مكاف

في الوقت الحاضر لمتعميـ المنعزؿ عف المجتمع وحاجاتو ومشكالتو ،ومف المعموـ انو لدينا في فمسطيف

تسع جامعات تمنح تعميما عاليا بمستويات مختمفة ،والجامعات ىي األزىر و الجامعة اإلسالمية
واألقصى وبيت لحـ وبير زيت والنجاح والخميؿ والقدس .وحيف نتحدث عف الدراسات العميا فإننا نقصد
ىنا المستوي الثالث مف التعميـ العالي الذي يحصؿ بو الفرد عمى ثالثة أنواع مف الشيادات عقب

حصولو عمى شيادة البكالوريوس وىي الدبموـ العالي أو الماجستير أو الدكتوراه  ،نستطيع القوؿ ىنا انو

لكي تتحقؽ التنمية البشرية المنشودة ال بد مف توفير التعميـ النافع والمفيد الذي يعمؿ عمى بناء اإلنساف
بناء متكامال عقال وروحا وضمي ار وسموكا ويكسبو ميارات العمؿ واإلنتاج ،وينمي قدراتو ويصقؿ ممكاتو

ومواىبو ،ويؤىمو لالبتكار والتجديد واإلبداع والتميز ،وجامعاتنا الفمسطينية مطالبة باستشراؼ المستقبؿ

وطرح قضايا وتحديات الزمف القادـ وتقديـ الحموؿ والبدائؿ،وتشارؾ بحوثيا ودراساتيا في خدمة
المجتمع وقضاياه التنموية ،بحيث تجمع الجامعات بيف وظيفة التعميـ والبحث العممي وتنمية المجتمع
واشاعة العمـ والفكر والتنوير الثقافي.

(برامكي)19: 0::8 ،

ال ميمًا في تحقيؽ أىداؼ التنمية البشرية ،فيو
التعميم لدفع عجمة التنمية البشرية :يعتبر التعميـ مدخ ً

الطاقة المحركة ليا ،ألنو المسؤوؿ عف تشكيؿ أفراد المجتمع مف خالؿ تكويف قدرات الفرد ومعارفو
ومياراتو ،بؿ واكسابو القيـ واالتجاىات التي تمثؿ اإلطار لتوظيؼ ىده القدرات .يتطمب في البداية
تحديد األىداؼ التي ينبغي تحقيقيا ،والتي تتمخص فيما يمي:

 .1التكامؿ المجتمعي :وىو النظر إلى المجتمع كوحدة واحدة ،والعمؿ عمى االستثمار في الحقوؿ
التي يمكف أف تساعد عمى خمؽ التوازف بيف جميع الفئات والطبقات والمناطؽ الجغرافية
والفئات العمرية ،ويمتد التكامؿ المجتمعي أيضا ليشمؿ التكامؿ المعرفي الذي يتـ -عمى

أساسو -اختيار المستوى التكنولوجي المالئـ ،والتأكد مف إمكانية القدرة عمى تشغيمو واالستفادة
منو.

 .0المرونة في استم اررية عممية التنمية :إف عممية التنمية البشرية ىي عممية مستمرة مع جميع
مراحؿ العمر وطبيعة العمؿ .وحتى تؤتي عممية التنمية البشرية ثمارىا ،فال بد مف وضع

البرامج التدريبية الدائمة ،التي تزود العنصر البشري الذي سبؽ تأىيمو بما استجد مف معرفة
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وبغض النظر عف المستوى المعرفي المتقدـ الذي سبؽ لمشخص اكتسابو في مراحؿ مبكرة،

الذي قد يتالشى مع الزمف ،ويتقادـ ما لـ يتـ تعزيزه بما يستجد مف المعرفة.

 .6تحقيؽ العدالة :إف مبدأ العدالة في توزيع مكاسب التنمية البشرية أمر في غاية األىمية يجب
عدـ إغفالو حيث إف عدـ وضع أىداؼ محددة تتعمؽ بالتوزيع العادؿ لمكاسب التنمية ،قد

يحدث خمال كبي ار في عممية التنمية ،وقد ينحرؼ بالتنمية عف مسارىا .وليذا ،فإنو عند وضع

األىداؼ االستراتجية لمتنمية البشرية ،يجب أف تأخذ عمى عاتقيا تقميؿ الفجوة بيف طبقات
المجتمع ،ومناطؽ الجغرافية.

 .4تسييؿ عممية االنتقاؿ مف الحياة األكاديمية إلى سوؽ العمؿ :إف عممية الربط بيف العممية
األكاديمية في المدرسة أو الجامعة وبيف سوؽ العمؿ مف األمور الميمة التي بات ينظر إلييا
بأىمية بالغة إذ إف ىاتيف المرحمتيف عمى الرغـ مف التقارب والتعاقب الزمني بينيما في فإنيما
مختمفتاف في الطبيعة والظروؼ والمتطمبات بما يستمزـ جسر اليوة بينيما تبني البرامج

العممية والتدريبية التي تسيؿ عمى الطالب بعد تخرجو ودخولو سوؽ العمؿ عمى التكيؼ في

المرحمة الجديدة مف خالؿ تقديـ البرامج التدريبية التي تساعده عمى ترجمة المعرفة األكاديمية
(.مرتجى)66 :0:14،

التي تـ اكتسابيا في المدرسة إلى إنتاج

وترى الباحثة أف تحقيؽ التنمية البشرية المنشودة المستدامة ال بد مف توفير التعميـ النافع
وضمير وسموكاً ،ويكسبو ميارات العمؿ
ًا
والمفيد الذي يعمؿ عمى بناء اإلنساف بناء متكامال عقالً وروحًا

واإلنتاج ،وينمي قدراتو ويصقؿ ممكاتو ومواىبو ،ويؤىمو لالبتكار والتجديد واإلبداع والتميز ،وجامعاتنا

الفمسطينية مطالبة باستشراؼ المستقبؿ وطرح قضايا وتحديات الزمف القادـ وتقديـ الحموؿ
والبدائؿ،وتشارؾ بحوثيا ودراساتيا في خدمة المجتمع وقضاياه التنموية ،بحيث تجمع الجامعات بيف

وظيفة التعميـ والبحث العممي وتنمية الفرد والمجتمع ،واشاعة العمـ والفكر والتنوير الثقافي والصرح

العممي.

بداية الىتمام بالتنمية البشرية4
تباينت أىمية البشر في الفكر التنموي في مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى

التسعينات،لذلؾ ورد في أدبيات الفكر االقتصادي أف البعد البشري في التنمية تميز بمرحمتيف :األولى
تمتد ولغاية التسعينيات مف القرف الماضي ،والثانية في فترة التسعينيات ولحد اآلف والتي تمثمت في
ظيور التنمية البشرية.

ففي عقد السبعينيات تـ التأكيد عمى تأىيؿ الكوادر الفنية بسبب استراتيجيت التصنيع وبأف النمو
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االقتصادي يعد األساس الذي يمكف التعويؿ عميو لتحقيؽ التنمية ،في ىذه الفترة كاف االىتماـ بوضع

الجزء وىو تنمية رأس الماؿ البشري ضمف الكؿ وىو التنمية البشرية ،ففي تقرير صادر عف المجمس
االقتصادي واالجتماعي عاـ 1967ـ حددت ثالثة أوجو رئيسة لتنمية الموارد البشرية وىي:

استخداـ أفضؿ لمقوى العاممة مف خالؿ توفير مستويات أعمى مف التشغيؿ المنتج؛ مف خالؿ
 .1تحسيف نوعية القوى العاممة مف خالؿ التعميـ والتدريب الميني.

 .0تحفيز الدعـ الشعبي لجيود التنمية الوطنية واشراؾ أوسع لمفئات االجتماعية .

في عقد السبعينيات عالج الفكر التنموي مسألتيف ميمتيف :األولى تتعمؽ بعدالة توزيع الدخؿ وظاىرة

الفقر ،والثانية ترتبط بأىمية وتأميف الحاجات األساسية ألفراد المجتمع كافة ،وقد لقيت ىاتاف
المسألتاف دعمًا قويًا مف خالؿ تبنييما مف قبؿ منظمة العمؿ الدولية والبنؾ الدولي.

وقد كانت منظمة العمؿ الدولية ىي المبادرة إلى طرح منيج الحاجات األساسية الذي يتمخص

جوىره بأف عمى الحكومات واجب العمؿ عمى تقديـ الحاجات األساسية كالعناية الصحية والبنى التحتية
وخدمات التعميـ ،وفي ىذه المرحمة تبيف أف البشر" ىـ ىدؼ التنمية" ،غير أف ىذا المسار اإليجابي

لمفكر التنموي انحرؼ في عقد الثمانينيات عف مساره ،حيث بدأ التركيز عمى النمو االقتصادي واقتراح
سياسات التكييؼ الييكمي التي ركنت البشر في المرتبة الثانية ،مما أسفر عف تقميص دور القطاع العاـ

وتعظيـ دور القطاع الخاص ،دوف النظر إلى آثار ىذه السياسات في الفئات االجتماعية المختمفة.

(الربيعي)19 :0::8 ،

وىكذا أصبحت المنافع التي تصيب السكاف وخاصة تمبية الحاجات األساسية في المرتبة الثانية،

أي أنيا تتحقؽ كنتيجة طبيعية لعممية النمو االقتصادي ،وقد أثبتت تجارب التطبيؽ لسياسة التكييؼ
غنى  ،مع
كبير في أوضاع الطبقات الوسطى والفقيرة ،بينما ازدادات الفئات الغنية
الييكمي تدنيا
اً
ً
انخفاض مستويات المعيشة لشرائح واسعة مف المجتمع وانتشرت البطالة ،التي تعد ىد اًر لمبشر وانياكا

لحقوقو وكرامتو ،وبعد منتصؼ الثمانينات ومع اإلخفاقات التي منيت بيا برامج التكييؼ الييكمي المطبقة
مف قبؿ صندوؽ النقد الدولي ،والتي أىممت -إلى حد بعيد -الجوانب البشرية في التنمية ،ازداد االىتماـ

بإدخاؿ تنمية رأس الماؿ البشري ضمف استرتيجيات التنمية البشرية ،وقد دعت تقارير برنامج األمـ
المتحدة اإلنمائي إلى إجراء األبحاث التنموية حوؿ مواضيع الموارد البشرية ودورىا في التنمية ،كما ورد

في أحد ىذه التقارير توصية تدعو إلى إصدار تقرير دوري حوؿ حالة الوضع البشري يغطي تغير الواقع

البشري في أرجاءالعالـ كافة .
تعريف

التنمية البشرية :ىي توسيع لمخيارات وىو تعريؼ أساسي إال أنو غير كاؼ ،فاإلنصاؼ

واالستدامة واحتراـ حقوؽ اإلنساف كميا مبادىء أساسية ذات أىمية في التنمية.والتنمية تعني االستدامة،
بمعنى استدامة النتائج االيجابية عبر الزمف ،والحد مف الممارسات التي تؤدي إلى إفقار البشر ومكافحة
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القمع واإلجحاؼ الييكمي.

( حرب)16 : 0::8 ،

وعمى الرغـ مف الثوابت التي يرتكز عمييا مفيوـ التنمية البشرية واستنادا إلى التجربة الطويمة التي تقوؿ

باختالؼ أنماط التنمية،ارتباطا باختالؼ األزمنة واألماكف ،فاف محصمة تطور ىذا المنيج تقدـ التعريؼ

التالي لمتنمية البشرية.

التنمية البشرية ىي توسيع لحريات البشر حيث يعيشوف حياة مديدة ممؤىا الصحة واإلبداع ويسعوف إلى

تحقيؽ األىداؼ التي ينشدونيا ،ويشاركوف في رسـ مسارات التنمية في إطار مف األنصاؼ واالستدامة
عمى كوكب يعيش عميو الجميع ،فالبشر أفرادا وجماعات ىـ المحرؾ لعممية التنمية ،وىـ المستفيد
(حامد) 60:0::6،

منيا.

مفيوم التنمية البشرية المستدامة4
بصدور تقرير التنمية البشرية لعاـ 1994ـ  ،تـ إعطاء عدة تعاريؼ لمتنمية البشرية المستدامة،

حيث تـ تعريفيا عمى أنيا":نموذج يمكف جميع األفراد مف توسيع نطاؽ قدراتيـ البشرية إلى أقصى حد
ممكف،وتوظيؼ تمؾ القدرات أفضؿ توظيؼ ليا في جميع المجاالت ،وىو يحمي أيضا خيارات األجياؿ

التي لـ تولد بعد ،وال يستنزؼ قاعدة الموارد الطبيعية الالزمة لدعـ التنمية في المستقبؿ

) 241338 ، PNUD

("وىناك تعريف آخر" التنمية البشرية المستدامة " 4بأنيا تنمية موالية لمناس ،موالية لفرص العمؿ،
موالية لمطبيعة ،فيي تعطي أقصى أولوية لمحد مف الفقر ولمعمالة المنتجة والتكامؿ االجتماعي وإلعادة

تأىيؿ البيئة ،وىي تعجؿ بالنمو االقتصادي وتترجمو إلى تحسينات في حياة البشر ،دوف تدمير رأس

الماؿ الالزـ لحماية فرص األجياؿ المقبمة" (العاجز ،) 0:7 :0::0 ،كما يصف التقرير ذاتو التنمية البشرية
المستدامة بأنيا "4استراتجية تنموية شاممة تسعى إلى تمكيف اإلنساف وبناء قدراتو،وتوسيع خياراتو في
مختمؼ المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وكذلؾ الصحية والبيئية والتعميمية وغيرىا ،مع

التأكيد عمى اإلنصاؼ والعدالة في توزيع الثمار سواء بيف الجيؿ الحالي أـ بيف األجياؿ المستقبمية عمى
(الصالح)16:0:11 ،

حد سواء"

كما يعرف تقرير التنمية البشرية لعام 2011م التنمية البشرية المستدامة عمى أنيا ":ىي توسيع
الحريات الحقيقية لمذيف يعيشوف اليوـ ،مع الحرص عمى عدـ المساس بحريات مف سيعيشوف في
المستقبؿ.

)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي( 8 :0:11،

وتعرف التنمية البشرية المستدامة كذلك :بأنيا "التنمية البشرية المستدامة ىي توسيع خيارات الناس

وقدارتيـ لتمبية حاجات األجياؿ الحالية دوف اإلضرار بحاجات األجياؿ الالحقة "وىي التنمية التي ال
تكتفي بتوليد النمو االقتصادي فحسب بؿ توزع عائداتو بشكؿ عادؿ أيضا ،وتجدد البيئة وتحافظ عمييا

بدال مف تدميرىا ،وتيتـ بالناس وتطوير قدراتيـ وتوسيع خياراتيـ وفرصيـ ،وتؤىميـ لممشاركة بالقررات
(إبراىيـ)10: 0::7 ،

التنموية.
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وتعرف الباحثة في الدراسة الحالية تعريفاً إجرائياً لمتنمية البشرية المستدامة والذي يقصد بو عممية

تطوير القوى البشرية داخؿ الجامعة واالرتقاء بيا لتمبية احتياج الحاضر دوف المساس بإمكانية الجامعة

المستقبمية ،وسيقاس واقعو ومتطمباتو باستبانة تحتوي عمى كؿ مكونات ىذه المتطمبات.

العالقة بين التنمية البشرية والتنمية المستدامة4

ما مف تعارض بيف التنمية البشرية والتنمية المستدامة ،فكمتاىما قائـ عمى الطابع العالمي
لمطالب الحياة أسيمت تقارير عديدة مف سمسمة تقارير التنمية البشرية ،إلى جانب تقارير أخرى في
تغير مشيد السياسة العامة ،وتوسيع اإلقرار بقضية البيئة واالستدامة بما فييا تغير المناخ.

فالتنمية البشرية والتنمية المستدامة ىما قضيتاف متالزمتاف ،فالتنمية البشرية تعني إفساح المجاؿ

أماـ اإلنساف ليعيش حياة مديدة يتمتع فييا بالصحة ،ويحصؿ عمى التعميـ ويحقؽ ذاتو ،أما التنمية
المستدامة فتعني الحرص عمى إفساح المجاؿ ذاتو أماـ أجياؿ الغد ،فالتنمية البشرية ال تكوف تنمية

بشرية حقا ما لـ تكف مستدامة.

(برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي)5 :0:11،

فتعريؼ التنمية البشرية بأنيا توسع خيارات البشر ىو تعريؼ أساسي ،إال أنو غير كاؼ،

فاإلنصاؼ واالستدامة واحتراـ حقوؽ اإلنساف كميا مبادئ أساسية ذات أىمية في التنمية ،وتعنى التنمية

البشرية باستدامة النتائج اإليجابية عبر الزمف ،وبالحد مف الممارسات التي تؤدي إلى إفقار البشر ،ومف
الضروري بذؿ جيود لضماف استم اررية التنمية البشرية عبر الزمف عمى مستوى األفراد والجماعات
واألمـ .

) برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي( 18 :0:11،

وترى الباحثة أف العالقة بيف التنمية البشرية والتنمية المستدامة عالقة تكاممية ،أي أنو ال توجد تنمية
مستدامة دوف تنمية بشرية ،ألف التنمية البشرية ىي جزء مف التنمية المستدامة ،وأف التنمية البشرية مف

أىـ عناصر التنمية المستدامة.

التنمية البشرية المستدامة ..المفيوم والبعد اإل نساني4
لقد برز مفيوـ التنمية البشرية المستدامة بوصفو تركيبة مشكمة مف استراتيجية التنمية البشرية كما

عبرت عنيا تقارير التنمية البشرية التي يصدرىا البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة ،ومفيوـ التنمية
المستدامة الذي تـ تبنيو مف قبؿ مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ البيئة منذ عاـ 1990ـ ونستدؿ عمى
خالصة ىذه التركيبة الناشئة في التعريؼ الشامؿ لمتنمية البشرية المستدامة والذي ورد في برنامج األمـ

المتحدة اإلنمائي (التنمية البشرية عممية تيدؼ الى زيادة الخيارات المتاحة أماـ الناس( ،ومف حيث
المبدأ ،فإف ىذه الخيارات بال حدود وتتغير بمرور الوقت ،اما مف حيث التطبيؽ ،فقد تبيف أنو عمى
جميع مستويات التنمية ،تتركز الخيارات األساسية في ثالثة  :ىي أ ف يحيا الناس حياة طويمة خالية مف

العمؿ ،و أف يكتسبوا المعرفة ،وأف يحصموا عمى الموارد الالزمة لتحقيؽ مستوى حياة كريمة  ،وما لـ تكف

ىذه الخيارات األساسية مكفولة ،فإف الكثير مف الفرص األخرى سيظؿ بعيد المناؿ ،بيد أف التنمية
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البشرية ال تنتيي عند ىذا الحد ،فيناؾ خيارات اضافية ييتـ بيا الكثير مف الناس ،وىي تستمد مف

الخبرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الى فرص اإلبداع ،واستمتاع األشخاص باالحتراـ الذاتي،
(.برنامج االمـ المتحدة االنمائي :تقرير التنمية البشرية )4 :199:،

وضماف حقوؽ االنساف

أشارت آماؿ شالش ( 0:::ـ) أف تحوؿ اىتماـ الفكر االقتصادي العالمي بالتنمية البشرية

وبمورة مفاىيـ ومؤشرات ومقاييس ليا ،شكؿ مف أشكاؿ التطويع ألدوات العموـ االجتماعية ،ومحاولة بمورة

نظرية لمتنمية تتالء ـ مع خصائص وواقع الحياة في البمداف النامية ،وقادرة عمى الكشؼ عف عناصر
االختالؿ في عناصر التوازف عمى الصعيد العالمي مثمما تكشؼ عف اختالؿ عناصر التنمية في داخؿ

البمداف،

إف الفكر والمفيوـ الذي ينبع منو لكي يكوف عالميًا يجب اف يكوف إنسانيًا ،ولكي يكوف

إنسانيًا يجب أف يفي بحاجات الناس ،و أف يحقؽ أىدافيـ في الحياة.

(شالش )06 :0:::،

ومع نضوج مفيوـ التنمية البشرية بدأ البرنامج اإلنمائي يطرح مفاىيـ مكممة مفيومو األساس

ومنيا مفيوـ التنمية المستدامة التي وصفت مف قبمو أنيا تنمية موالية لمناس وموالية لمطبيعة ،وىي

تعطي أولوية لمحد مف الفقر والعمالة المنتجة ولمتعامؿ االجتماعي ،وإلعادة توليد البيئة وىي توازف بيف

األعداد البشرية وبيف ما لدى المجتمعات مف قدرات متوائمة ،وما لدى الطمبة مف قدرات ىائمة.

واف مضموف التنمية البشرية المستدامة يستند الى فكرة ضماف فرص العمؿ لألجياؿ المقبمة أي
بمعنى اإلنصاؼ في التوزيع أو تقاسـ الفرص إلنمائية بيف األجياؿ الحاضرة واألجياؿ المقبمة ،فيي

تنمية ال تولد فقط نموًا اقتصادياً ،ولكنيا تيتـ بالتوزيع أيضاً ،وىي أيضًا قد أضافت الى أبعاد مفيومي

التنمية البشرية والتنمية المستدامة بعدًا آخر ىو رأس الماؿ االجتماعي الذي يتمخص بأنو استعداد الناس
لاللتزاـ الواعي بالتنازؿ عف بعض طموحاتيـ مف أجؿ األجياؿ الحالية أو المقبمة.

(البرنامج االنمائي لالمـ المتحدة

تقرير التنمية البشرية )58 :0:1:،

التمكين القتصادي حق إنساني في التنمية البشرية المستدامة4
لقد أشار السروجي ( 0::1ـ) الى مفيوـ التمكيف االقتصادي بأنو ينصرؼ الى كؿ الممارسات

واألفعاؿ واألنشطة واإلجراءات التي تفيض الى تنمية قدرات األفراد بصورىا المختمفة وحفزىا ،وخمؽ
الظروؼ التي تجعميـ قادريف عمى أف يكونوا ناشطيف ومساىميف حقيقييف في عمميات توليد الدخؿ
والثروة في المجتمع  ،وبيذا المعنى فقد أصبح التأىيؿ االقتصادي ومف أجؿ القبوؿ بالتمكيف بصفتو حقًا

إنسانيًا وواجبًا وعمى الجميع العمؿ عميو والقبوؿ بو  ،وأيضًا تتسؽ الدعوة الى زيادة فرص التمكيف

االقتصادي مع الدعوة لتعميؽ وزيادة التنمية البشرية وجعؿ التنمية أكثر عدالً واكسائيا بوجو وتقميؿ

ضحاياىا وعوادميا ،لتكوف تنمية بشرية وانسانية حقاً.

(السروجي)108 :0::1

ومف الوسائؿ الفاعمة لزيادة تمكيف األفراد اقتصاديًا ىي في تحسيف الوضع االستيالكي ليـ وأف

تستيدؼ التنمية الحقة توفير السمع والخدمات الالزمة لموفاء بالحاجات األساسية لمناس ومنيا الغذاء

والرعاية الصحية والتعميـ األساسي والمأوى المناسب والتي تمثؿ بمؤشرات تحسيف مستوى التنمية
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البشرية .وتشير بعض األدبيات االقتصادية الى أف التنمية البشرية ال تتحقؽ إال عف طريؽ إشباع

الحاجات اإلنسانية .وفي ضوء ىذا التطور حددت مؤشرات التنمية البشرية بمجموعات رئيسة ىي4

 .1المؤشرات المباشرة في داللتيا عمى حالة اإلنساف وعمى مدى إشباع حاجاتو المادية
واالجتماعية والمعنوية والروحية والنفسية.

 .0المؤشرات الدالة عمى حالة التنظيـ االجتماعي مف حيث مدى تماسكو وكفاية األداء
لمؤسساتو ،وحراكو االجتماعي وديمقراطية حركتو وق ارراتو ،مما يتيح الوفاء بحاجاتو المجتمعة

مف أجؿ البقاء والنماء والتطور.

 .6المؤشرات الدالة عمى توافر القوة العاممة بمعارفيا ومياراتيا العممية والفنية والتقنية وقيميا
االجتماعية المنشودة لتحقيؽ التنمية الشاممة.

 .4المؤشرات الدالة عمى قدرة المجتمع عمى إنتاج المعرفة العممية والتقنية والفنية واألدبية
وتوظيفيا لتحسيف نوعية الحياة فيو.

 .5مؤشرات القدرة والموارد التي تمثؿ مدخالت في إشباع حاجات الفرد وحاجات المجتمع،
والمادة االولية في توظيفيا إلنتاج السمع والخدمات.

 .6مؤشرات التوازف األيكولوجي ،ومدى صيانة البيئة الطبيعية ومواردىامف التدىور والتموث.

(

العافي )048 :0::7،

وتأسيسا عمى ىذه المؤشرات فإ نو لـ يعد محور االىتماـ في عممية التنمية ىو النيوض بمعدؿ

نمو الناتج اإلجمالي أو الدخؿ القومي فحسب ،بؿ بدأت تبرز في كتابات واتجاىات التنمية االقتصادية

قضية التوزيع كأحد المبادئ األساسية لمعمؿ التنموي ،وأصبحت عدالة التوزيع أواالنتشار المناسب

لمنمو عمى مستوى القاعدة العريضة مف أفراد المجتمع ىدفًا أساسيًا لمتنمية وركنًا رئيسيًا في السياسة
االقتصادية ،ولـ تعد المقولة مف أف تحقيؽ التنمية االقتصادية في شكؿ تراكـ رأسمالي مف شأنو أف يؤدي
بعد مرحمة انتقالية الى توفير فرص العمالة وزيادة اإلنتاج ،مما يعـ أثره عمى المجتمع بأسره مقبولة أو

ر النعداـ عدالة التوزيع في المراحؿ األولى لمتنمية االقتصادية.
مبر اً

( الحياصات)91 :0::6 ،

وانطالقًا مف ىذا التصور فإف تخفيؼ معاناة الشرائح االجتماعية الفقيرة ال يتـ إال مف خالؿ

توزيع الدخؿ ،واذا كاف المفيوـ السائد لمفقر بأنو يمثؿ عدـ القدرة عمى إشباع الحاجات األساسية ،فقد
تطور ىذا المفيوـ ليشمؿ الحرماف مف حؽ االختيار الذي يمثمو التعميـ والصحة والمشاركة السياسية،

وىذا يعني أف مفيوـ الفقر ال يعني مجرد نقص الدخؿ بؿ توسع ليعني قصور القدرة اإلنسانية.

( الزىراني،

)061 :0:16

كما تقدمت دراسات التنمية الميتمة بالجانب التوزيعي لمدخؿ والتي تقوـ عمى تحميؿ الرفاىية
االقتصادية مف ناحية النتائج التوزيعية لمنمو االقتصادية ،حيث ميزت تمؾ الدراسات بيف مستوى الدخؿ
المطمؽ والفقر والتفاوت النسبي في الدخؿ ،وذلؾ في سبيؿ التعرؼ الى أكثر الفئات استفادة مف مكاسب
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النمو وأف بعض الدراسات ركزت عمى مصادر التوزيع لمدخؿ ،حيث يمكف قياس منافع النمو مف حيث
مدى تأثيرىا عمى عدالة توزيع الدخؿ.

وىكذا يصبح ىدؼ التنمية في تحقيؽ عدالة التوزيع الوجو اإلنساني لمتمكيف االقتصادي تستيدفو

التنمية البشرية المستدامة وما تدعو إليو السياسيات االقتصادية التي تقوـ عمى انطالؽ العمؿ اإلنمائي
مف استراتيجية الوفاء بالحاجات األساسية لمكثرة الغالبة مف أفراد المجتمع ،حيث يتجو البنياف اإلنتاجي

ال مف االعتماد عمى الخارج في ظؿ العالقات
الى نوع مف التكامؿ االعتماد عمى السوؽ الداخمية بد ً

االقتصادية الدولية غير المتكافئة ،ويستتبع ذلؾ تحديث عممية التنمية مف منطمؽ وطني يتصدى لمسيطرة

األجنبية مما يمكف أف يطمؽ عميو "التجدد الذاتي" الذي يتمثؿ في تحديث االنتاج وفقًا لمتطمبات أفراد
المجتمع .

( الحياصات)95 :0::6 ،

واذا كاف التمكيف االقتصادي يعبر عف الوجو اإلنساني لمتنمية البشرية ،فإف وظيفة السياسة

االقتصادية عمى صعيد التمكيف االقتصادي واالجتماعي تنشر عمى مساحة واسعة مف الحقوؿ والمحاور

واالجراءات والتكيفات والتشريعات التي يتطمبيا تحقيؽ ىذا اليدؼ.

إف اوؿ وظائؼ السياسة االقتصادية الكمية وميماتيا ىي صياغة توجيات البرامج اإلنمائية

وتحديد اتجاىاتيا وأىدافيا والقطاعات التي تتمحور حوليا وأولوياتيا ،كما يجب أف تتجو السياسة
االقتصادية الى أي شخص وتنمية قدراتو والتي يعبر عنيا بنسبة الموارد المخصصة لصالح االستثمار
البشري والخدمات المساندة ليذا االستثمار و أف تيتـ ىذه السياسة في توفير فرص العمؿ ومستوى أجور

مقبولة ،وفي خمؽ األسواؽ المساعدة لمطبقات الفقيرة  ،وتنشيط عمميات اإلنتاج والتسويؽ وتمويؿ األفراد
وتمكينيـ مف توسيع دائرة نشاطاتيـ وتوفير الحماية الالزمة واألمف االجتماعي ليـ.

( الزىراني)04: :0:16 ،

وترى الباحثة أف مؤشرات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية ىي مؤشرات مباشرة ،وىي
مدى امتالؾ أعضاء الييئة األكاديمية لمميارات المينية واألكاديمية والبحثية ومؤشرات غير مباشرة ،وىي

مدى توفر الجامعة مف ادارة ومادة ولوجستيات وعوامؿ اجتماعية.

التنمية البشرية المستدامة ومقاصدىا4
التنمية البشرية محورىا اإلنساف،حيث تيدؼ الى رفع مستوى الحياة الى الحد الالئؽ باإلنساف مف حيث
ىو عضو فعاؿ في المجتمع  ،أما تحقيؽ ىذا األمر فيكوف مف خالؿ اآلتي:
 .1توفير فرص التشغيؿ وكسب الدخوؿ.
 .0تنمية القدرات التعميمية.
 .6السالمة الصحية.

 .4توفير سياسة حماية اجتماعية،وال سيما لمفئات االجتماعية الواقعة عمى الدرجات الدنيا والوسطى
مف سمـ الدخؿ.
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.5

إيجاد شبكات أماف اجتماعي ،وىي نوع أساسي مف أنواع الحماية الجتماعية  ،إذ إنيا توجو

إلى الفئات الميمشة والمعرضة بصفة دائمة لالنكشاؼ ،فالحماية الجتماعية أو ما يسمى

باألمف الجتماعي ترتكز إلى برامج تخطيطية لمواجية مشكالت الفقر  ،والبطالة ،والتفكؾ

االجتماعي  ،واألمية ،والجيؿ  ،والمرض ،والخروج عمى القانوف ،إلى ما غير ذلؾ مف األمور
(الراشد )66 :0::4 ،

المساعدة عمى التوترات االجتماعية وتدعياتيا السمبية.

عناصر التنمية البشرية المستدامة4

ثالثة عناصر أساسية تقوـ بدور تكاممي مف أجؿ تحقيؽ تنمية بشرية مستدامة:
 .1الدولة ،والمقصود ىنا الييئة الحاكمة لمدولة.
 .0السوؽ أو القطاع الخاص.
.6

منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتيا :منظمات محمية داخؿ الدولة  ،منظمات عالمية غير

حكومية.

( محمد)95:0::: ،

أكد تقرير التنمية البشرية الصادر عاـ 1995ـ ضرورة رفع المقدرة البشرية بوصفيا ىدفاً لمتنمية البشرية
المستدامة بتأكيده عمى العناصر التالية:

أولً_اإلنتاجية :أي مقدرة البشر عمى القياـ بنشاطات منتجة وخالقة ،وىي مف أىـ الشروط لتحقيؽ

التنمية ،فبارتفاع مستوى اإلنتاجية يزداد الدخؿ ،وبالتالي تزداد القدرة عمى إشباع الحاجات والرغبات
وذلؾ باالعتماد عمى:

 .1التركيز أكثر في االستثمار عمى التعميـ والصحة والتدريب والميارات والقدرات.
 .0االىتماـ والتركيز عمى الوصوؿ إلى توزيع عادؿ لمدخؿ واألصوؿ اإلنتاجية.
 .3خمؽ وتوفير فرص عمؿ أفضؿ وبشكؿ دائـ.

 .8انتياج سياسة مالئمة لإلنفاؽ االجتماعي ،تتضمف تكفؿ الدولة بتأميف الخدمات االجتماعية
األساسية ،وانشاء شبكات األماف االجتماعي الضرورية بالتالزـ مع تمكيف
قدارتيـ.

األفراد وتقوية

ثانياً_اإلنصاف 4أو تساوي الفرص المتاحة أماـ كؿ أفراد المجتمع دوف أية عوائؽ أو تمييز ،وىذا

المفيوـ يدعو إلى تنظيـ المجتمع عمى أساس نظرية العدالة ،التي تيدؼ إلى إيجاد التوازف المالئـ
بيف طمبات متنافسة عمى ثروات البالد ،إنما ليس ىناؾ مف ظمـ في الفوائد الكبيرة التي يجنييا

البعض ،شريطة أف يتحسف وضع الناس الذيف ال يمتمكوف الثروة ،ويبدو جميا أف األصوات تتعالى

في معظـ المجتمعات حوؿ ضرورة إيجاد آليات اقتصادية ال تؤدي إلى ما يشيده العالـ مف زيادة

الفقر والبطالة والتيميش ،تصيب فئات واسعة مف السكاف ،بؿ إلى أف يعيش العالـ ككؿ في رفاىية
ورقي وتقدـ عممي وتكنولوجي.

11

الفصل الثاني

ثالثاً_الستدامة 4أو عدـ إلحاؽ الضرر باألجياؿ القادمة سواء في استنزاؼ الموارد الطبيعية

وتمويث البيئة ،أـ بسبب الديوف العامة التي تتحمؿ أعباءىا األجياؿ الالحقة ،إف اإلشكاؿ الحقيقي

في تحقيؽ االستدامة ىو نوعية الحاجات ومستوياتيا لكؿ جيؿ ،واآلليات الالزمة لضماف العدالة بيف

األجياؿ في توزيع منافع الموارد وتكاليؼ التحوالت المجتمعية والمسؤوليات المتعددة عمى االستدامة
بجوانبيا االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وتتجمى االستدامة مف خالؿ تحقيؽ االستدامة

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية التي تتضمف تطور الكفاءة االستخدامية لمموارد،
وتزايد المقدرة اإلنجازية في تمبية االحتياجات الحالية والمستقبمية.

رابعاً_التمكين4أو المشاركة ،فالتنمية تتـ بالناس وليس فقط مف أجميـ ،ولذلؾ عمييـ أف يشاركوا

بشكؿ تاـ في الق اررات واإلجراءات التي تشكؿ حياتيـ  ،إف ىذه الق اررات واآلليات يجب أال تصاغ في
غيابيـ ودوف أف يتمكنوا مف التعبير عف حاجاتيـ ومشاكميـ الفعمية وطموحاتيـ ،ىذه المشاركة تتيح

ليـ الوصوؿ إلى خيارات أوسع في توجيو مصيرىـ ،وفتح مجاالت عمؿ جديدة ،والحصوؿ عمى
وسائؿ إنتاج وعمؿ ولو متواضعة ،وليس مف اإلنصاؼ -بطبيعة الحاؿ -أف تتخذ ق اررات اقتصادية
واجتماعية وبيئية دوف سماع وجية نظر جميع المعنييف بمثؿ ىذه
صياغتيا ،لكي تراعي مصالحيـ الحيوية.

(السروجي)16: :0::1

الق اررات ومشاركتيـ في

من خالل العرض السابق لعناصر التنمية البشرية المستدامة ،يمكن

لمباحثة أن

تمخص

العناصر لتنمية بشرية مستدامة لمجامعات الفمسطينية كالتالي4

 .1التركيز واالىتماـ في االستثمار عمى التعميـ ،وتنمية وتدريب الميارات والقدرات .
 .0التقدـ التكنولوجي و أرس الماؿ المادي.
.6

التأكيدعمى مبدأ العدالة واإلنصاؼ.

 .4التأكيد عمى مبدأ اإلدارة القائـ عمى الحوار.

أبعاد وأركان التنمية البشرية المستدامة 4
وتتفاعؿ

يعتبر مفيوـ التنمية البشرية مفيوما مركبا يشمؿ المكونات مف مجموعة المضاميف ،تتداخؿ
في عممياتو ونتائجو جممة مف العوامؿ والمدخالت والسياقات المجتمعية وأىميا :عوامؿ

اإلنتاج  ،السياسة االقتصادية ،السياسة المالية  ،مقومات التنظيـ السياسي ومجاالتو  ،عالقات التركيب
المجتمعي بيف مختمؼ شرائحو  ،مصادر السمطة والثروة ومعايير تممكيا وتوزيعيا  ،القيـ الثقافية

المرتبطة بالفكر الديني واالقتصادي ،القيـ الحافزة لمعمؿ والنماء واليوية والوعي بضرورة التطوير
والتجديد كأداة لمتقدـ والتنمية.

أبعاد التنمية البشرية المستدامة
يمكف القوؿ إف لمتنمية البشرية بعديف :
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البعد األوؿ :ييتـ البعد األوؿ بالجانب اإلنساني في مختمؼ مراحؿ الحياة،كتنمية قدرات اإلنساف
وطاقاتو البدنية ،العقمية ،النفسية ،االجتماعية ،الميارية والروحية.

البعد الثاني :ىو أف التنمية البشرية عممية تتصؿ باستثمار الموارد والمدخالت واألنشطة االقتصادية التي
تولد الثروة واإلنتاج لتنمية القدارت البشرية عف طريؽ االىتماـ بتطوير اليياكؿ والبنى المؤسسية التي
تتيح المشاركة واالنتفاع بمختمؼ القدرات لدى الناس.

(ذوقاف)67:1999 ،

أركان التنمية البشرية المستدامة4

يعني مفيوـ التنمية البشرية تنمية اإلنساف مف أجؿ اإلنساف وبواسطة اإلنساف ،ومف ىنا يمكف تحديد

ثالثة أركاف أساسية لمتنمية البشرية وىي عمى النحو التالي:

 .1تنمية الناس :أي أف يكوف الناس ىـ موضوع التنمية ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ االستثمار في رأس
الماؿ البشري ،أي االستثمار في قدرات األفراد  ،سواء بالتعميـ ،أـ الصحة أـ برفع مستوى
المعيشة ،ليصبح إنتاجيـ وعطائيـ لمتنمية أكبر.

 .0التنمية مف أجؿ الناس :فيـ المستفيدوف مف التنمية ،ومف ثـ إشباع حاجات كؿ فرد في المجتمع
ال لمجميع مف ثمار التنمية.
مف مأكؿ وممبس ومسكف… ،وىو أمر يتطمب توزيعًا عاد ً

 .6التنمية بواسطة الناس :وىذا يستوجب أف يشترؾ الناس مشاركة كاممة في الجيد التنموي ،وفي
تخطيط استراتجيات التنمية وتنفيذىا ،وذلؾ مف خالؿ اليياكؿ المؤسسية المالئمة التخاذ

القررات.

) عبد المجيد) 44 :0::4،

مؤشرات لمتنمية البشرية المستدامة:

يبرز دور الدولة في التنمية البشرية المستدامة مف خالؿ ثالثة مؤشرات أساسية ىي:
الول ،حجـ نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي.

الثاني ،اإلنفاؽ العاـ عمى الصحة كنسبة مئوية مف الناتج المحمي اإلجمالي.
الثالث ،اإلنفاؽ عمى التعميـ كنسبة مئوية مف الناتج المحمي اإلجمالي ،وكذلؾ كنسبة مئوية
مف مجموع اإلنفاؽ الحكومي  ،تناولت التنمية البشرية التعميـ مف ثالث زوايا رئيسة:

 .1الزاوية األولى :اىتمت بتوفير التعميـ بوصفو أداة الكتساب التقنية (التكنولوجيا).
 .0الزاوية الثانية :ركزت عمى ربط التعميـ باحتياجات السوؽ.
.6

الزاوية الثالثة :طرحت التعميـ بوصفو حقا إنسانيا أساسيا ،ييدؼ إلى تحسيف وضع

البشر ،وليس إعدادىـ لمعمؿ فقط.

( حجاب)16 :0::1 ،

يعد التعميـ مف المؤشرات الميمة التي تعكس مستوى التنمية البشرية التي وصؿ إلييا

المجتمع ،واإللماـ بالقراءة والكتابة يعد الخطوة األولى الكتساب المعرفة ،ىذا في الوقت الذي
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أخذ فيو التغير التقني يؤثر في كؿ مظير مف مظاىر الحياة ،واكتسب التعميـ أىمية خاصة
كأساس لتحقيؽ النمو االقتصادي والتنمية البشرية في الوقت نفسو.

لقد أحدث التوسع الذي شيدتو األنظمة التعميمية لمدوؿ الصناعية باتجاه التعميـ المستمر

والتعميـ المفتوح استجابة لطبيعة التغير المتسارع لمتقدـ التكنولوجي ،وذلؾ الستيعابو والمشاركة
فيو ،والبد مف التأكيد أف ما توصمت إليو اقتصاديات الدوؿ المتقدمة مف تطور تكنولوجي ،إنما
ىو نتاج العممية التعميمية والتدريب ،الذي يحسف القدرات البشرية ويسيـ في تحقيؽ النمو

االقتصادي الذي تعود فوائده عمى التنمية البشرية.

(ذوقاف)69:1999 ،

إف االرتفاع المستمر في مستوى التعميـ والميارة لمقوة العاممة لـ يعد مجرد مظير مف

االنعكاسات االجتماعية لحركة النمو ،وانما أصبح بسبب التقدـ التكنولوجي الكبير الذي تعيشو
البشرية في ىذه الحقبة ،مف المستمزمات الضرورية لزيادة اإلنتاجية ،ومف ثـ مواصمة النمو .
فالتعميـ يساعد في تحسيف الوضع اإلنساني وقدرتو في الحصوؿ عمى المعمومات واستخداميا في

التأثير االقتصادي؛ إذ يزيد مف قدرات اإلنساف ويساعده في سد احتياجاتو وزيادة إنتاجيتو.

قد تأكدت أىمية التعميـ بوصفو أحد العوامؿ المؤثرة في النمو االقتصادي لما يولد لدى

الناس مف معرفة ،وبذلؾ يعد التعميـ الوقود المحرؾ لمتنمية بأبعادىا كافة والسيما في زيادة
اإلنتاج والدخؿ وازالة الفقر.

( عبد المجيد) 47 :0::4،

وفي المقابؿ تشكؿ األمية العدو األساسي في معركة التنمية البشرية ،فيي تمس بصفة

خاصة الفقراء ،مما يؤدي إلى تعميؽ التفاوت االجتماعي واالقتصادي ،واستناداً إلى تقرير

المنظمة العربية لمثقافة والعموـ في تقريرىا الصادر عاـ  2008ـ بمغت نسبة األمية في الوطف

العربي )( 29.7 %

(المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ)60:0::8،

وىذه النسبة ىي كفيمة بأف تضعؼ

قدرات الوطف العربي ،وتؤدي إلى عدـ االستفادة مف القدرات البشرية وتنميتيا مف خالؿ العممية

التعميمية ،مف أجؿ الوصوؿ إلى تنمية شاممة ،والتي ال تقتصر فقط عمى النمو االقتصادي وحده
بؿ تتعداه إلى التنمية االجتماعية والثقافية.

ومما سبؽ يمكننا القوؿ إف التنمية البشرية المرتفعة ال تنبع إال مف ثورة تعميمية تمس مختمؼ الفئات
بداية مف تعميـ التعميـ مف خالؿ برامج محو األمية لمكبار ،ثـ يمي ذلؾ تطوير التعميـ الرسمي
بمختمؼ أطواره.

وبعد العرض السابق لمؤشرات التنمية البشرية  ،ترى الباحثة4
أف العالقة بيف التعميـ وجوانب التنمية الشاممة عالقة التفاعؿ بيف مختمؼ جوانب المجتمع ،فالتعميـ

يؤثر في مختمؼ جوانب التنمية الشاممة ويتأثر بو،ا حيث يبرز دور التعميـ بشكؿ مباشر في تنمية
الموارد البشرية التي تعنى بعمميات زيادة المعرفة واكساب الميارات والقدرات لقوى العمؿ ،وتوصؼ
التنمية البشرية بأنيا تجميع رأس الماؿ البشري واستثماره بصورة فعالة في تطوير النظاـ االقتصادي،
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ىذا فضالً عف إعداد تمؾ القوى البشرية إعدادًا متكامالً عقمياً وجسميًا ونفسياً واجتماعياً إلدارة شؤوف

البالد  ،فالتنمية البشرية تعتبر مفتاح مسايرة العصر ومتغيراتو  ،إذف فإف اإلنفاؽ عمى التعميـ يعتبر

استثما ًار في اإلنساف ليكوف ما يسمى رأس الماؿ البشري وبالتالي فإف المورد البشري أضحى أكثر
مكونات
أىمية وتأثي ًار مف المورد المادي في إنجاح جيود التنمية ،بؿ إف
المكوف البشري أصبح أىـ ّ
ّ
معادلة التنمية ،وعميو فإف التعميـ يعتبر مف العوامؿ الفاعمة في إحداث التنمية المستدامة ،والسيما

يتحوؿ االقتصاد العالمي
في ىذا العصر الذي يتميز بالثورة المعرفية والمعموماتية ،مما أدى إلى أف ّ
إلى اقتصاد معرفي كثيؼ االستخداـ لممعرفة والتقانة ،ولكي تتمكف الدوؿ العربية مف المنافسة في
عالـ االقتصاد الكوني ،وفي رحػاب ظاىػرة العولمة  Globalizationفإنو مف الضروري بمكاف لمدوؿ

العربية أف تتبنى نظامًا تعميميًا قاد ًار عمى تنمية القدرات اإلبداعية لمطالب ،وتعظيـ قدراتيـ عمى
التخيؿ واالبتكار والتفكير بعيداً عف عمميات التمقيف والحفظ واالستظيار وانتقاؿ المبادرة مف المعمـ

إلى المتعمـ ،ومف التعميـ إلى التعمـ ،وبالتالي التركيز عمى ثقافة اإلبداع دوف ثقافة الذاكرة ،وفي ىذا
يتبيف لنا أف العالقة بيف التعميـ والتنمية المستدامة ىي عالقة ال انفصاـ فييا ما داـ
السياؽ فإنو ّ
التعميـ يعد الكوادر البشرية أو رأس الماؿ البشري .

متطمبات التنمية البشرية المستدامة في التعميم4
 .1إتاحة الفرص التعميمية لمطالب وتوفير بيئة تعميمية مناسبة لمساعدتيـ عمى النمو والتكيؼ مف
خالؿ اكتساب الكفاية الفنية واألكاديمية في المجاؿ الميني.

 .0تطوير وتنمية المعرفة اإلدارية وحسف التخطيط الستثمار قدرات األفراد في المجتمع.
 .6توفير العدالة في فرص التعميـ الجامعي لجميع الطالب.

 .4دعـ وتعزيز عمميات اإلبداع العقمي والفني ،والتأكيد عمى استم اررية النشاط العقمي الخالؽ
لضماف غنى مستودع المعرفة اإلنسانية.

 .5توفير البيئة الجامعية الحيوية لألكفياء مف أبناء الشعب الفمسطيني في االستفادة مف برامجيا
األكاديمية وخدماتيا الثقافية واالجتماعية والفنية.

 .6تنمية الشخصية الفمسطينية القادرة عمى التفكير الموضوعي الناقد والتقويـ السميـ والتجاوب
بإحساس ذىني وانساني مع المجتمع مف خالؿ تنمية الذات وتطوير الدوافع والقدرات باعتبار

التعميـ عممية متواصمة ،وتعزيز المنافسة الحرة وتحمؿ المسؤولية.

 .7إحياء

لمسالـ.

التراث الفمسطيني والعربي اإلسالمي ،وتوثيؽ روابط التعاوف مع الشعوب المحبة

( نبيو )60 :0::0،

وترى الباحثة أف مف أىـ متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات متطمبات مينية وأكادمية
ومتطمبات بحثية ،ومتطمبات ادارية ومالية ولوجستية ،ومتطمبات اجتماعية ،تأتي الجامعة في رأس
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منظومة التعميـ في المجتمع ،لمدور الذي تمعبو في تنمية رأس الماؿ البشري في عالـ يتصؼ بالتغير

السريع ،وفي ظؿ احتياجات سوؽ متطورة ومتسارعة ،وال يقتصر دور الجامعة عمى تكويف رأس الماؿ

البشري ،بؿ يتعدى ذلؾ لتسيـ بصورة مؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة ،ونشر المعرفة والقياـ بالبحوث
العممية ،التي تحقؽ التقدـ وتتحمؿ مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع الذي أنشئت فيو لتمبية احتياجاتو
وتطمعاتو.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
 المبحث الثاني 4تمويل البحث العممي
 وظائؼ الجامعة
 مفيوـ البحث العممي وأنواعو


أىداؼ وأىمية البحث العممي

 االستثمار واإلنتاج في البحث العممي

 التمويؿ واإلنفاؽ عمى البحث العممي
 واقع البحث العممي في الجامعات الفمسطينية وفمسطيف
 تحديات ومعوقات البحث العممي في الجامعات الفمسطينية
 أولويات البحث العممي في الجامعات الفمسطينية

 حموؿ لمشكمة تمويؿ البحث العممي
 تجارب عالمية في تمويؿ و دعـ البحث العممي
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المبحث الثاني
تمويل البحث العممي
يعد البحث العممي أحد أبرز سمات التعمػيـ الجػامعي ،وميمػة أساسػية مػف ميػاـ الجامعػة اليػوـ ،

والتػػي مػػف خالليػػا تزيػػد مػػف ارتباطيػػا بحركػػة المجتمػػع ،وتعطػػي الحمػػوؿ المناسػػبة لكثيػػر مػػف المشػػاكؿ التػػي

تواجييػا مؤسسػػاتو المختمفػػة  .حيػػث تػؤدي الجامعػػات دو اًر متميػ اًز فػػي البحػث العممػػي ألسػػباب كثيػرة أىميػػا
وجود عدد كبير مف االختصاصييف مف أعضاء الييئة التدريسػية ،وتػوافر مسػتمزمات البحػث مثػؿ المعامػؿ

والمختبرات واألجيزة والمكتبات.

إف لمبحػػث العمم ػػي أىمي ػػة كب ػػرى ف ػػي حي ػػاة اإلنس ػػاف ،لك ػػوف البح ػػث العمم ػػي العام ػػؿ األس ػػاس ف ػػي

اإلرتقػػاء بمسػػتوى اإلنسػػاف ،فكري ػاً وثقافي ػاً ومػػدنياً بحيػػث تتحقػػؽ فيػػو أىميػػة االسػػتخالؼ فػػي األرض ،ذلػػؾ
االسػػتخالؼ الػػذي بشػػرؼ بػػو كػػائف اإلنسػػاف ػ دوف غي ػره مػػف الكائنػػات ػ تشػريفاً وتكريمػاً مػػف قبػػؿ الخػػالؽ

سبحانو وتعالى.

و لقػد ارتػبط البحػث العممػي بالجامعػات منػذ نشػأتيا نظػ ًار لتطػور أدو ارىػا  ،ووظائفيػا ،إذ أصػػبحت

تػؤدي وظػائؼ أساسػية وىػي التػدريس والبحػث العممػي وخدمػة المجتمػع ،واليػدؼ مػف الغايػة األولػى تخػريج

الك ػوادر المؤىمػػة المدربػػة التػػي تسػػتطيع سػػد احتياجػػات سػػوؽ العمػػؿ ،والغايػػة الثانيػػة التنميػػة والتطػػوير مػػف
خ ػػالؿ إثػ ػراء المعرف ػػة وتطبي ػػؽ نتائجي ػػا ،والي ػػدؼ م ػػف الغاي ػػة الثالث ػػة تق ػػديـ الخ ػػدمات األكاديمي ػػة والتربوي ػػة

والتثقيفية لممجتمع.

حيث إف البحث العممػي ىػو الجػزء المبػدع فػي العمػؿ الجػامعي،ألف الجامعػة تعػد بيػت العمػـ ومعقمػو ،فيػي

تحفظػو وتصػونو وتنشػره وتثريػػو بالد ارسػة والبحػث ،باعتبػػاره مػف وظائفيػا األساسػية فػػإذا تخمػت عنػو أصػػيب

العمػػـ بػػالجمود والتوقػػؼ ،فػػالعمـ يعػػد اليػػوـ مػػف أسػػباب القػػوة  ،إذ ال قػػوة وال سػػيطرة بػػال عمػػـ وال معرفػػة ،
فبمقدار التقػدـ العممػي والتكنولػوجي الػذي يحققػو أي مجتمػع فػي مختمػؼ الميػاديف تكػوف قوتو،ويتحػدد وزنػو

الػػدولي ،فالسػػعي إلػػى تقػػدـ البحػػث العممػػي عنصػػر ميػػـ وحيػػوي فػػي حيػػاة كػػؿ جامعػػة باعتبارىػػا مؤسسػػة
عمميػػة وفكريػػة  ،وأف سػػمعة الجامعػػات مرتبطػػة اليػػوـ بقيمػػة األبحػػاث التػػي تنشػػرىا لمس ػاىمتيا فػػي إيجػػاد

الحموؿ لممجتمعات التي أنشأتيا .
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البحث العممي مف أرقى النشاطات التي يمكف أف يمارسيا العقؿ البشػري مػف أجػؿ تحقيػؽ التطػور

والنيوض لمدوؿ ،وىذا الجيد المػنظـ يتطمػب تػوفير الػدعـ واألمػواؿ وتأىيػؿ الكػوادر البشػرية ،و إيجػاد بيئػة

تسػ ػػمح بتطبيػ ػػؽ نتػ ػػائج البحػ ػػوث ،ويواجػ ػػو البحػ ػػث العممػ ػػي فػ ػػي الػ ػػوطف العربػ ػػي بصػ ػػفة عامػ ػػة والجامعػ ػػات

الفمسطينية الناشئة بصفة خاصة العديد مف المعيقات والمشكالت التي تحوؿ دوف أف يػؤدي الػدور المنػوط
بو في إحداث التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،إذ يواجو جممػة مػف المشػكالت مػف أىميػا عػدـ

وجود استراتيجية لمبحث العممي ،وضعؼ الموازنات المخصصة لمبحث العممي  ،ومػف الواقػع الميػداني مػف
خػػالؿ اال طػػالع عمػػى واقػػع تمويػػؿ الجامعػػات الفمسػػطينية  ،تبػػيف ليػػا وجػػود نقػػص فػػي الػػدعـ المػػادي و
األكاديمي لمبحث العممي بالجامعات الفمسطينية مقارنة مع الجامعات فػي الػدوؿ األخػرى ،األمػر الػذي أثػر
عمى جودة البحث العممي  ،حيث إف ىناؾ العديد مف التحديات والمعيقات التػي أثػرت عمػى الػدور المنػوط

بدعـ الجامعات لمبحث العممي .

تػأتي الجامعػة فػي رأس منظومػة التعمػيـ فػي المجتمػع ،لمػدور الػذي تمعبػو فػي تنميػة رأس المػاؿ

البشري في عالـ يتصؼ بػالتغير السػريع ،وفػي ظػؿ احتياجػات سػوؽ متطػورة ومتسػارعة .وال يقتصػر دور
الجامعػة عمػى تكػويف رأس المػاؿ البشػري ،بػؿ يتعػدى ذلػؾ لتسػيـ بصػورة مػؤثرة فػي مسػيرة التنميػة

المسػتدامة ،ونشػر المعرفػة والقيػاـ بػالبحوث العمميػة ،التػي تحقػؽ التقػدـ وتتحمػؿ مسػؤولية اجتماعيػة تجػاه
المجتمع الذي أنشئت فيو لتمبية احتياجاتو وتطمعاتو.

وظائف الجامعة4

تشترؾ الجامعات عمى اختالؼ مواقعيا في وظائفيا تبعا لمزماف والمكاف ،وىي بمجمميا تتركز

حوؿ التكويف والبحث العممي وخدمة المجتمع وتنميتو ،ومف أجؿ تحقيؽ ىذه الوظائؼ ،البد أف تسير
الجامعة وفؽ استراتجية مبنية عمى الوضوح والواقعية ،فعمى الجامعات أف تستشرؼ المستقبؿ وتتنبأ بما
سوؼ يكوف ،حتى تبقى مسايرة لكؿ التطورات االقتصادية واالجتماعية.

وبالنظر إلى النشاطات المعرفية الثالثة ومدى التكامؿ بينيا نستطيع معرفة مدى ارتباط الجامعة بالوسط

الموجودة فيو ،خاصة فيما تعمؽ بدرجة توفيرىا الحتياجات المجتمع مف رأس ماؿ بشري يستطيع أف
يحمؿ عمى عاتقو مستمزمات تحقيؽ التنمية المستدامة والمحافظة عمى وتيرتيا.

(عريفج) 15: ، 0::1 ،

التكوين الجامعي4

يعتبر التكويف الجامعي مطمبا استراتجيا أي رأس ماؿ بشري مؤىؿ ،راقي النوعية ،يفتح بوابة

العبور إلي التقدـ في القرف الحادي والعشريف ،ويمثؿ

حاف از لالرتقاء في جميع مجاالت العموـ

والتكنولوجيا وتطبيقاتيما في الحياة العممية ،مف ىنا كانت أىمية التكويف الجامعي في اكتساب المعارؼ

والميارات المتقدمة في مجاالت نقؿ المعرفة .ذلؾ أف الجامعات ،تمثؿ بطبيعتيا المجاؿ الطبيعي لنشأة

وتكويف المعارؼ والقدرات المتقدمة في خدمة مجاالت النشاط المجتمعي ،وذلؾ ألنيا تنشأ – عمى وجو
11
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الخصوص  -لتوليد أو خمؽ ونقؿ المعرفة ،وتطبيقيا واالحتفاظ بيا .ومف ثـ ،يمكف فيـ تزايد االىتماـ

بالجامعات وتفسير االتجاه نحو زيادة أعدادىا ،حكومية أو خاصة ،استجابة لمزيادة المطردة في أعداد

السكاف وحاجاتيـ المتنامية لمحصوؿ عمي التعميـ العالي المناسب ،ولمواجية احتياجات المجتمع مف

القوى البشرية المؤىمة عمميا وفنيا لمتطمبات التنمية المستدامة.

(عدس)651 : 1998 ،

مفيوم التكوين الجامعي4

تيدؼ وظيفة الجامعة التعميمية إلى تنمية شخصية الطالب مف جميع جوانبيا واعداده لمعمؿ

المستقبمي ،مف خالؿ تحصيؿ المعارؼ وحفظيا وتكويف االتجاىات الجيدة عف طريؽ الحوار والتفاعؿ

وتوليد المعارؼ والعمؿ عمى تقدميا ،وتعد عممية التكويف إحدى الوظائؼ التي تقوـ بيا الجامعة لإلسياـ
في تنمية رأس الماؿ البشري تنمية كاممة وشاممة ،ويمكف إعطاء مجموعة مف التعاريؼ لمتكويف

الجامعي.

حيث يقصد بالتكويف الجامعي " تأىيؿ القوى البشرية العميا أو رفيعة المستوى ،لكي تقوـ بالترشيد

والبحث العممي وانتاج المعرفة وتطبيقاتيا العممية المباشرة وتنظيـ إدارة المجتمع والدولة سياسيا واقتصاديا

واجتماعيا " .

(مذكور)67 :0::: ،

يركز ىذا التعريؼ عمى تأىيؿ رأس الماؿ البشري المعني بالعممية التكوينية مف أجؿ أف يقوـ بالوظيفتيف
الرئيسيتيف لمجامعة والمتمثمتيف في البحث العممي وتنمية وخدمة المجتمع  ،ويعرؼ مراد بف أشنيو

التكويف الجامعي" :بأنو التكويف التدريجي ،ويشتمؿ عمى حجـ مف المعمومات تتدرج في دروس عممية
مختمفة يستوعبيا الطالب ،وييدؼ مجموع ىذه المعمومات إلى إعطائو القدرة لمسيطرة الجزئية عمى قطاع

عممي أو تقني محدد وينقسـ ىذا التكويف عند الضرورة إلى برامج وطرؽ تعميمية".

(عريفج) 17: ، 0::1 ،

وتعرف الباحثة التكوين الجامعي :بأنو ذلؾ النمط مف التكويف الذي يعمؿ عمى تنمية رأس الماؿ

البشري مف أجؿ إعداد الكفاءات واإلطارات مف مخططيف ومسيريف وغيرىـ مف أصحاب الميف الرفيعة
في المجتمع ،مف أجؿ مواصمة البحث العممي في مختمؼ التخصصات ،والمشاركة في تطوير المجتمع

وتنميتو لممساىمة في تحقيؽ التنمية المستدامة.
وظائف التكوين الجامعي4

أو ًل_وظائف إنمائية تكوينية4

إف التعميـ الجامعي يعمؿ عمى تكويف الطالب وتحويميـ مف مجرد موارد بشرية مجمدة ،إلى

طاقات فعالة مستعدة لمعطاء ،لنؤكد في األخير أف مخرجات التعميـ الجامعي ىي في الحقيقة مف أىـ

عناصر المدخالت في العممية اإلنمائية.

(غربي ) 68 :0::0،

ثانياً_اإلعداد المثل لمميارات المختصة

حتى تؤدي الجامعة دورىا كما يجب ،عمييا مراعاة احتياجات المجتمع الفعمية مف التخصصات

المطموبة عف طريؽ الموازنة بيف قوة العمؿ وسوؽ العمؿ ،حتى ال تبقى الجامعة مقتصرة عمى مجرد
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التكويف النظري ،بعيدة عف واقع واحتياجات المجتمع ،ىذا األخير الذي يخصص ميزانية ميمة لمتعميـ
والتكويف الجامعي عمى وجو الخصوص ،كوجو مف وجوه االستثمار البشري.

(الشريؼ)66: 0:11 ،

ثالثاً_تطوير البحث العممي4

عمى التكويف الجامعي تنمية وتطوير البحث العممي الذي يعد مف المقومات األساسية لمجامعة ،فالبحث
العممي ضرورة ميمة ووظيفة أساسية لمتكويف الجامعي الستم ارره وتطويره ضمانا لتأدية وظائفو وتحقيؽ
أىدافو.

أىداف التكوين الجامعي4

لمتكويف الجامعي أىداؼ مستخمصة مف المينة األساسية والمتمثمة في إنتاج المعرفة ونشرىا ،وتتمثؿ في

النقاط التالية:

 .1الحفاظ عمى الحضارة اإلنسانية ،وتنميتيا لنشر المعرفة.

 .0تكويف اإلطارات وتييئتيـ لالضطالع بمسؤولياتيـ وفؽ مقتضيات التنمية.
.3

العمؿ عمى توثيؽ الروابط الثقافية بيف مختمؼ الجامعات .

( ميدي)14:0:11،

البحث العممي4
لمبحث العممي أىمية كبرى في مجاؿ التنمية بمجاالتيا المختمفة البشرية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية مما دفع الكثير مف الدوؿ لالىتماـ بالبحث العممي وصروحو المختمفة سواء أكانت

جامعات أـ مراكز أبحاث مستقمة.

مفيوم البحث العممي وأنواعو4
وردت عدة تعريفات لمبحث العممي تدور معظميا حوؿ كونو وسيمة لالستعالـ واالستقصاء
المنظـ والدقيؽ ،بغرض اكتشاؼ معمومات أو عالقات جديدة باإلضافة إلى تطوير أو تصحيح أو تحقيؽ
المعمومات الجديدة ،وذلؾ باستخداـ خطوات المنيج العممي واختيار الطريقة واألدوات الالزمة لمبحث
وجمع المعمومات.

(بدر)5 :1999،

مفيوم البحث العممي :عممية فكرية منظمة يقوـ بيا شخص يسمى(الباحث) مف أجؿ تقصي الحقائؽ

بشأف مسألة أو مشكمة معينة تسمى (موضوع البحث) ،باتباع طريقة عممية منظمة تسمى منيج البحث
بغية الوصوؿ إلى حموؿ مالئمة لمعالج ،أوالى نتائج صالحة لمتعميـ عمى المشاكؿ المماثمة تسمى نتائج

البحث.

) خضر)8 :1999،

وقد عرؼ البحث العممي بأنو عممية فكرية منظمة يقوـ بيا شخص يسمى الباحث مف أجؿ تقصى

الحقائؽ بشأف مسألة أو مشكمة معينة تسمى مشكمة البحث باتباع طريقة عممية منظمة تسمى منيج
البحث بغية الوصوؿ إلى حموؿ مالئمة لمعالج أو إلى نتائج صالحة لمتعميـ عمى المشكالت المماثمة
تسمى نتائج البحث.

(الرضواف)9 :0::: ،
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وعرؼ حمس ( )0::6البحث العممي بأنو العمـ مف عمـ عمماً بمعنى حصمت لو حقيقة العمـ وعمـ

الشيء بمعنى عرفو وتيقنو ،وشعر بو وأدركو ،وعمـ األمر بمعنى أتقنو ،ويعرؼ العمـ بأنو نشاط ييدؼ

إلى زيادة قدرة اإلنساف عمى السيطرة عمى الطبيعة.

(حمس)16 : ،0::6،

ويمكن تعريف البحث العممي بأنو عبارة عف نشاط ىادؼ ومنظـ يسعى إلى دراسة الظواىر دراسة
عممية مف أجؿ إزالة الغموض عنيا وتفسيرىا والتحكـ فييا وتوجيييا وتسخيرىا بما يخدـ ويسيـ في تنمية

المجتمع وتطويره واشباع حاجات اإلنساف ورغباتو ،وتحقيؽ التنمية المستدامة إف الغرض األساسي مف

البحث العممي ىو الوصوؿ إلى المعرفة الدقيقة ،وذلؾ عف طريؽ أشكاؿ متنوعة لمبحث:
أو ًل_البحث الساسي4

تعرفو اليونسكو عمى أنو "نشاط بحثي موجو نحو زيادة المعرفة العممية أو اكتشاؼ حقوؿ عممية جديدة،
" (الحمداني)18:0::8،

دوف االىتماـ بأي ىدؼ تطبيقي محدد .

كما يعرؼ البحث األساسي بأنو الجيود المبذولة بيدؼ الحصوؿ عمى المعرفة العممية المحددة وغير

الموجية بالضرورة إلى ىدؼ معيف ،أو تطبيقات خاصة ،وال يكوف القصد منيا الربح التجاري ،بؿ تيدؼ
إلى اكتشاؼ الغموض المحيط بالظاىرة عف طريؽ التحميؿ المنطقي ،والمادة الجاىزة عادة في المكتبات
واليدؼ منيا السعي وراء الحقيقة.

( حماد وآخروف) 7 :0:11،

ثانياً_البحث التطبيقي4

تعرفو اليونسكو عمى أنو" :أي نشاط خالؽ منسؽ يجري لزيادة المعرفة العممية والتكنولوجية لموصوؿ

إلى تطبيؽ جديد".

(الحمداني)00:0::8،

وتجدر اإلشارة إلى صعوبة الفصؿ بيف أنواع البحوث العممية ،ذلؾ ألف العالقة بينيما تكاممية ،فالبحوث

التطبيقية غالبا ما تعتمد في بناء فرضياتيا أو األسئمة التي تحاوؿ إيجاد إجابات ليا ،عمى األطر

النظرية ،كما أف البحوث النظرية أو األساسية في الوقت نفسو تستفيد أيضا وبشكؿ مباشر أو غير
مباشر مف نتائج تمؾ الدراسات التطبيقية مف خالؿ إعادة النظر في منطمقاتيا النظرية ومالءمتيا مع

الواقع.

(حماد وآخروف) 7 :0:11،

وظيفة البحث العممي  :يعد البحث العممي في أي مجتمع مف األسباب األساسية والميمة لمتقدـ العممي
والتنميػة؛ لما لو مف مشاركة فعالة في التنمية بجميع جوانبيا  ،كما أنو يساعد عمى إيجاد الحموؿ لممػشاكؿ

التي تواجييا القطاعات اإلنتاجية  ،ويساعد في تحسيف األداء وزيادة اإلنتاج والحػصوؿ عمػى جودة عالية
لممنتجات والخدمات .وقد زادت أىمية البحث العممي مع تػصاعد حػدة المتغيػرات العالمية  ،وخاصة الثورة

العممية والتكنولوجية  ،التي ترتكز أساسًا عمى المعمومػات وابػداعات العقؿ اإلنساني .
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أىداف البحث العممي4
إف ىدؼ البحث في المعرفة أيًا كانت اجتماعية ،أـ تربوية ،أـ عممية ،أـ حيوية تيدؼ إلى كشؼ سنف

اهلل تعالى المبثوثة في الوجود كمو  ،واالستفادة منيا في تسخير ما خمؽ اهلل في األرض والسماء لمصمحة
ظِ
بف المَّو س َّخر بلكـ ما ِفي الس ِ
ات وما ِفي ْاأل ْبر ِ
بسبب بغ بعبم ْيك ْـ نِ بع بمو ب
اىبرةً
ض بوأ ْ
َّم باو ب ب
ب
اإلنساف قاؿ تعالى "أبل ْـ تببرْوا أ َّ ب ب ب ْ ب
[ سورة لقماف  :آية ]0:
وب ِ
اطبنةً"
بب
وقد تـ حصر أىداؼ البحث العممي لدى األفراد ،بشكؿ عاـ في البحث عف الحقيقة واشباع حب

االستطالع و الشيرة والتقدير و المكافأة و المنصب والترقية  ،ومحاولة إيجاد حموؿ لمشكالت المجتمع ،

أما أىداؼ البحث العممي لدى الدوؿ ،فيمكف حصرىا فيما يأتي:

 .1التفوؽ التكنولوجي ،وبالتالي تطمع تمؾ الدوؿ بالتفوؽ العسكري ،ومف ثـ التفوؽ السياسي،
أي:السيادة.

 .0الربح المادي الذي تحصؿ عميو الدوؿ المتفوقة مف خالؿ جودة اختراعاتيا ومنتجاتيا.

(أبو سمرة

والبرغوثي)449 ،0::8 :

إف مف الواجبات التي يجب عمى الباحث المسمـ أف يدركيا وأ ف يتخمؽ بيا ىي معرفة غايات البحث

العممي في الفكر اإلسالمي التالي:
.1

إف اليدؼ األوؿ مف البحث ىو التعبد هلل تعالى بيذا العمؿ ،وطبقا ليذا المبدأ فعمى الباحث أف

.0

كشؼ سنف اهلل تعالى المبثوثة في الوجود كمو ،واالستفادة منيا في تسخير ما خمؽ اهلل في األرض

.6

االستفادة مف المعارؼ اإلنسانية المتاحة ،وتنقيتيا مما عمؽ بيا مف أفكار ومعتقدات تضاد

.4

يتوجو بكؿ جيد مبذوؿ نحو الخالؽ عز وجؿ ،ليحقؽ العبودية الكاممة هلل تعالى.
والسماء لمصمحة اإلنساف .

التشريع اإلسالمي ،وذلؾ مف أجؿ االستفادة منيا في حياة الناس ،وجعميا أكثر إنتاجا وأنفع

لمبشرية ولمكوف كمو.

تنقية مناىج البحث العممي االجتماعي الحالي مف الرواسب المنحرفة بأنواعيا ،وتوجيو العناية نحو

دراسة قضايا اإلنساف المختمفة وفؽ تصور إسالمي عممي قويـ.

 .5إبداع مناىج ومعارؼ إسالمية في مناىج البحث العممي تستفيد منيا البشرية ،و تتالءـ

و وقائع القضايا المراد معالجتيا في كؿ ما يخص النشاط البشري االجتماعي والثقافي

.6

والعممي.

ال إيجابيًا
تعميؽ إتجاىات الباحثيف المسمميف إزاء القضايا والمسائؿ اإلسالمية بما يكفؿ تفاع ً
(العايش)04: 0:1:،

معيا.
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إف الباحث المسمـ ييدؼ الى ىدؼ أسمى ،وغاية أعمى ،تتمثؿ في كؿ خطوة يخطوىا في البحث

العممي ،أال وىي نيؿ رضواف اهلل تعالى  ،فالباحث المسمـ ييدؼ دائماً وأبدًا وفي جميع أعمالو ،عالماً أو
متعممًا ،لنيؿ رضواف اهلل ،قاؿ تعالى" :وما بخبم ْقت اْل ِج َّف و ِْ
اإل ْن بس ِإ َّال ِلبي ْعبد ِ
وف]سورة الذاريات آي [56:،،وىذه العبادة
بب
ب
ال بد أف تظير في نية الباحث وىو يبحث عف دواء لداء  ،أو اختراع أو ابتكار في مجاؿ االتصاالت،

(أبو سمرة والبرغوثي

أو طريقة جديدة لتحمية مياه البحر ،أو أسموب ناجح لحرب نفسية ترىب وترعب أعداء اهلل.
ِ
بع ُّدوا لبيـ ما استب ب ِ
 )458: 0::8،وقاؿ تعالى" :و أ ِ
وف بِ ِو بعد َّو المَّ ِو بو بعد َّوك ْـ
ط ْعت ْـ م ْف ق َّوٍة بو ِم ْف ِربباط اْل بخْي ِؿ ت ْرِىب ب
ْ ب ْ
ونيـ المَّو بي ْعمبميـ وما ت ْنِفقوا ِم ْف بشي ٍء ِفي سبِ ِ
يؿ المَّ ِو يو َّ
ؼ ِإلب ْيك ْـ بوأ ْبنت ْـ بال
يف ِم ْف دونِ ِي ْـ بال تب ْعمبم ب
بوبآ بخ ِر ب
ب
ْ بب
ب
ْ
"[النفال ]02:

وف
تْ
ظبمم ب

أىمية البحث العممي4
يعد البحث العممي مف أىـ اآلليات التي أصبحت الدوؿ تراىف عمييػا لتحقيػؽ التنميػة والتطػور فػي

جميع المياديف ،فيو السبيؿ لالستغالؿ األمثؿ لمموارد البشرية .

إف البحث العممي ىو ضرورة ممحة تحتاجيا البمداف النامية والبمداف المتقدمة عمى حد سواء ،ولـ

يعد ترفًا تمارسو بعػض الػدوؿ المتقدمػة  ،إف الدولػة ومؤسسػاتيا العمميػة إف لػـ تعػف بالبحػث العممػي فإنيػا

لف تجد حموالً مناسبة لمشكالتيا العديدة  ،والتحديات المتزايدة التي تواجييا.

و يمعب البحػث العممػي دو اًر أساسػياً فػي تقػدـ المجتمعػات فػي شػتى المجػاالت ،وتػوفر الجامعػات

وم ارك ػػز البح ػػوث المختمف ػػة البيئ ػػة الخص ػػبة لمبح ػػث والتط ػػوير لتحقي ػػؽ م ػػا يتطم ػػع إلي ػػو المجتم ػػع م ػػف زي ػػادة
(الفايز ) 6 :0::6 ،

معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي .

إف بعض الجامعػات لػـ تعتػرؼ بعػد باألىميػة التػي يسػتخدميا البحػث العممػي ،فيػي تنظػر أوؿ مػا

تنظػر بػؿ إف شػغميا الشػاغؿ تخػريج الطػالب ،دوف أىميػة البحػث العممػي وتربيػة العممػاء كػزاد لمحاضػر

والمستقبؿ ،واف مثؿ ىذه الجامعات باتت امتداداً لمتعميـ األساسي والثانوي ،وتفقد اإلدراؾ الواعي لألىمية

االقتصػادية لمبحػث العممػي ،كمػا وتفقػد التكامػؿ فػي األداء لتغطيػة النػواقص فػي ىػذا المجػاؿ

(بركػات : 0::8،

.)1:

إف قػػوة الدولػػة والمجتمػػع ال تنبنػػي عمػػى العوامػػؿ االقتصػػادية والسياسػػية والعسػػكرية فقػػط ؛ بقػػدر مػػا
تتأسػػس أيض ػًا عمػػى عناصػػر أخػػرى ترتكػػز إلػػى ال أرسػػماؿ اإلنسػػاني والػػذي يعتبػػر البحػػث العممػػي و التربيػػة

والتعمػػيـ أىػػـ مػػداخميا ،فػػإف إعطػػاء االىتمػػاـ واألولويػػة ليػػذه العناصػػر؛ ىػػو مػػدخؿ لبمػػورة أسػػس ومرتك ػزات
متينة باتجاه تحقيؽ تنمية حقيقية تؤكد عمى اإلنساف باعتباره وسيمةً وىدفاً.
وقػػد أورد فرس ػ

( لكريني)6 : 0::6 ،

() 0::6كمػػا جػػاء فػػي تقريػػر التنميػػة اإلنسػػانية العربيػػة لمعػػاـ 0::0أنػػو أصػػبح

ال بصػػورة عامػػة ،إف المعرفػػة ىػػي العنصػػر ال ػرئيس فػػي اإلنتاج،والمحػػدد األسػػاس لإلنتاجيػػة،
واضػػحًا،ومقبو ً
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ورأس المػػاؿ البش ػػري،وعميو فق ػػد أك ػػد التقريػػر أف قم ػػة المعرف ػػة ورك ػػود تطورىػػا يحكم ػػاف عم ػػى البم ػػداف الت ػػي
( فرس ) 65 : 0::6 ،

تعانييما بضعؼ القدرة اإلنتاجية وتضاؤؿ فرص التنمية.

و تبيف دراسة الثبيتي(  ) 0:::أف البحث العممي يحتؿ مكانة ميمة بسبب التالي:
 .1البحث العممي عامؿ أساس في إنتاج المعرفة وتجديدىا وتطويرىا .

 .0البحث العممي أساس المكانة والتميز ومف خاللو تتفاضؿ الجامعات .
 .6البحث العممي أساس ترقية وتميز عضو ىيئة التدريس بالجامعة .
 .4البحث العممي أحد مداخؿ التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس.

(الثبيتي) 040 :0::: ،

إف البحػث العممػي أصػبح الوسػيمة األساسػية لتحقيػؽ التنميػػة وحػؿ مشػاكؿ المجتمػع ،وقػد لخػص أىميػػة

البحث العممي مف خالؿ الحقائؽ التالية:

 .1أنو يساعد عمى فيـ الظواىر وتفسيرىا والتحكـ فييا واالستفادة منيا.

 .0يساعد عمى تفادي المخاطر التي قد يتعرض ليا اإلنساف مثؿ األخطار الناجمة عف بعض
الظواىر كاألعاصير وغيرىا مف الظواىر.

 .6يساعد اإلنساف في الحفاظ عمى صحتو وسالمتو مثؿ إيجاد األدوية لألمراض واألوبئة الفتاكة.
 .4يساعد عمى تييئة وتوفير ظروؼ الراحة لإلنساف والتقميؿ مف جيده مثؿ اختراع وسائؿ النقؿ
والسفر وغيرىا مف وسائؿ الراحة.

 .5يساعد في حؿ المشكال ت التي تواجو المجتمع وتعيؽ تقدمو مثؿ مشكمة البطالة والجريمة والفقر
وغيرىا.

 .6يساعد الدوؿ عمى تطوير قدراتيا العسكرية لمدفاع عف نفسيا وردع أعدائيا.

 .7يزيد مف القوة االقتصادية لمدوؿ مف خالؿ مساىمتو المباشرة في زيادة اإلنتاج وتحسيف جودتو
( بوقصاص)9 :0::5 ،

وخمؽ ميزة تنافسية لممؤسسات ولالقتصاديات ىذه الدوؿ.

إف لمبحث العممي أىمية كبرى لمجامعات الفمسطينية ،حيػث نمػت وتطػورت مػف خػالؿ البحػث العممػي

 ،وتقػع عمػى عػاتؽ أسػاتذة الجامعػات فػي غػزة مسػؤولية كبيػرة لمقيػاـ باألبحػاث والد ارسػات التػي يمكػف أف
تعػالج مشػاكؿ المجتمػع الفمسػطيني المتنوعػة  ،سػبب ىػذه المسػئولية الكبيػرة ىػو قمػة الم اركػز البحثيػة

المتخصصة في غزة وقمة الكفاءات البحثية.

(الفرا) 0: : 0::4 ،

" إف التجػػارب تبػػيف بأنػػو ال يمكػػف ألي دولػػة تحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة دوف وجػػود بػػاحثيف

وميندسػػيف ومختصػػيف يأخػػذوف عمػػى عػػاتقيـ مسػػؤولية القيػػاـ بالبحػػث األسػػاس و التطبيقػػي الػػذي تحتاجػػو

الدولة".

)(Cherki, 2005:16

كما يعتبر البحث العممي الوسيمة األساسية لتحقيؽ التنمية المتكاممة لممجتمع،حيث "يشكؿ

البحث العممي استثما ًار غير مادي يحقؽ مردودًا عمى المدى الطويؿ،وىو يؤدي إلى زيادة النمو
االقتصادي،ويمكف المؤسسات مف مواجية تحديات البيئات التنافسية".
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إنػػو مػػف الضػػروري تبنػػي المبػػدعيف والمبتكػريف وتحويػػؿ أفكػػارىـ ومشػػاريعيـ مػػف مجػػرد نمػػوذج مخبػػري إلػػى
اإلنتػػاج واالسػػتثمار ،مػػف خػػالؿ تػػوفير الخػػدمات والػػدعـ والمسػػاعدة العمميػػة لممبتكػريف فػػي سػػبيؿ الحصػػوؿ
عمى المنتج الذي ينتج قيمة مضافة في اقتصاد السوؽ  ،وذلؾ مف خالؿ :
 .1احتضاف األفكار المبدعة والمتميزة لمشباب والشابات.
 .0المساىمة في توفير الفرص المستمرة لمتطوير الذاتي.

 .6االرتقاء بمستوى التقانة والتأىيؿ المستمر في مجاؿ تقانة المعمومات واالتصاالت ).(ICT
 .4ضماف االستفادة الفعالة مف الموارد البشرية الخالقة.
 .5المساىمة في صنع المجتمع المعرفي المعموماتي.
 .6توليد فرص عمؿ لمشباب والشابات.

 .7تسويؽ المخرجات العممية والتقنية المبتكرة.
 .8منع ىجرة األدمغة وتوطيف التقانة.

( تركماني)14 :0::6 ،

وتمخص الباحثة أىمية دور البحث العممي كالتالي:

 .1إف

لمبحث العممي أىمية كبيرة

في الجامعات ومؤسسات التعميـ العالي ومراكز البحوث،

أساسيا لمتميز في أي حقؿ مف حقوؿ المعرفة المتخصصة في مجاالت العموـ
مطمبا
ويعتبر
ً
ً
المختمفة.

إف أىمية البحث العممي تزداد يوماً بعد يوـ خاصة أماـ التغيرات المتسارعة بفعؿ ثورة المعموماتية
وتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ،واستناداً إلى االقتصاد الحالي وىو رأس الماؿ البشري.

 .0التغيرات والتطورات المتسارعة وتعدد أوجو ومجاالت االستخداـ والحاجة الدورية إلى المتابعة
والتقويـ والتطوير تزيد الحاجة إلى البحث العممي .

الستثمار واإلنتاج في البحث العممي4

لقػد أدركػػت الػػدوؿ المتطػػورة -منػذ زمػػف بعيػػد -أىميػػة البحػػث العممػي وشػػرعت فػػي االسػػتثمار فيػػو،

وسػػخرت لػػو جميػػع اإلمكانيػػات الممكنػػة  ،أمػػا فػػي الػػدوؿ العربيػػة فيػػي مػػا تػزاؿ فػػي بدايػػة الطريػػؽ بػػرغـ مػػا

يمتمكو بعضيا مف موارد مالية ىائمة  ،ولكنيا لألسؼ لـ تستثمر بعد العقوؿ العربية  ".إف االسػتثمار فػى
التعمػيـ والبحػث العممػى والتقنيػة يسػاعد الػدوؿ عمػى القفػز إلػى األمػاـ عػدة قػروف"
اإلصدار العربػي) 14 ، 1990 :

دليػؿ األمػـ المتحػدة لمتنميػة البشػرية

 ،وقد أثبتت الدراسات أف تأثير رأس الماؿ البشػري فػي التنميػة يفػوؽ بػدرجات كبيػرة

تأثير رأس الماؿ المادي ،حيػث يؤكػد

(الخطيػب) 180: 0::6،

أف المػردود مػف االسػتثمار فػي رأس المػاؿ البشػري

عمى المجتمع وخططو التنموية يفوؽ عشرات المرات االستثمار في رأس الماؿ المادي.
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أولً_أىمية الستثمار البحثي 4

إف اإلستثمار و اإلنتاج البحثي ىو النجاح الذي يحققو الباحثوف في األىداؼ والغايات ،ويعتبر

ذا قيمة في المجتمع  ،بمعنى وجود إنجازات ذات أىمية كبيرة تؤدي إلى تطبيقات جديدة مفيدة.

(40222،Oy

)11

ويعػػد اإلنتػػاج البحثػػي

واحػػداً مػػف الوسػػائؿ الرئيسػػة التػػي يمكػػف أف تعػػزز البحػػث العممػػي فػػي المجتمػػع،

وتعمؿ بشكؿ وثيػؽ مػع القطاعػات األخػرى فػي المجتمػع  ،ويسػتند اإلنتػاج البحثػي عمػى البحػوث األساسػية
والتطبيقيػة ويوجػد ذلػؾ فػي الجامعػات التكنولوجيػة  ،ومعاىػد البحػوث والصػناعة  ،حيػث إنػو مػف الصػػعب

إيجاد بحوث إنتاجية فردية .

(عطواف والفميت)06: 0:11،

وتوفر الجامعات مدخالت قيمة لإلبداع في مجاؿ الصناعة ،وىذا يدؿ عمى أىميػة دور الصػناعة

ف ػػي دع ػػـ البح ػػث العمم ػػي واإلنتاجي ػػة البحثي ػػة  ،واف وج ػػود تموي ػػؿ لبػ ػراءات االختػ ػراع ي ػػؤدي إل ػػى تحس ػػيف
)(Hottenrott& Thorwarth, 2011:97

جودتيا.

ويؤكد الخطيب( ) 0::6بأف التنافس التكنولػوجي بػيف دوؿ العػالـ لػف يكػوف فػي مجػاؿ مػا تمتمكػو

مف ثروات مادية وطبيعيػة أو فػي مجػاؿ القػوة العسػكرية والنوويػة  ،وانمػا فػي مجػاؿ ثػروة العقػوؿ البشػرية ،

وقدرة ىذه العقوؿ عمى االبتكار واإلبداع والتميز.

(الخطيب) 175: 0::6،

"إف التجػػارب تبػػيف بأنػػو ال يمكػػف ألي دولػػة تحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة دوف وجػػود بػػاحثيف

وميندسػػيف ومختصػػيف يأخػػذوف عمػػى عػػاتقيـ مسػػؤولية القيػػاـ بالبحػػث األساسػػي و التطبيقػػي الػػذي تحتاجػػو

الدولة" .

)(Cherki, 2005: 30

إف البحػػث العممػػي ىػػو الوسػػيمة األساسػػية لتحقيػػؽ التنميػػة المتكاممػػة لممجتمع،حيػػث"يعتبر البحػػث

العممي استثما ًار غير مادي يحقػؽ مػردودًا عمػى المػدى الطويػؿ،ويؤدي إلػى زيػادة النمػو االقتصػادي،ويمكف
المؤسسػػات مػػف مواجيػػة تحػػديات البيئػػات التنافسػػية.

):264

,2005

(Boudaou

إف العممػػاء الناش ػػطيف الػػذيف

يوطػػدوف عالقػػتيـ بػػالمجتمع ينجػػزوف بشػػكؿ أفضػػؿ مػػف الناحيػػة األكاديميػػة مػػف زمالئي ػػـ اآلخػػريف غيػػر

النشطيف  ،واف المجتمع أو البيئة الحافزة عمى العمموـ تكوف مييأة بشكؿ أكثر لتبني المشروعات العممية
)(Jensen et al ,2008: 527

إف أسػاس أي إزدىػار فػي القطاعػات االقتصػادية والعمميػة واالجتماعيػة يقػوـ عمػى مثمػث ذي ثالثػة
أضالع:التعميـ العالي والبحث العممي وقطاعات اإلنتاج وىناؾ عالقة وثيقة بيف ىذه المقومات الثالثة:

 .1التعميـ العالي :الذي يرفد مؤسسات البحث العممي بالباحثيف ،ويستفيد مف نتائج البحث العممي في
تطوير مناىجو.

 .0البحث العممي :يستمد الدعـ األكبر مف قطاعات اإلنتاج لتنفيذ مياـ البحث العممي والتطوير يفرض
تقديـ الحموؿ العممية والتقنية لممشكالت المطروحة مف جانب قطاعات اإلنتاج المختمفة ،وال يمكف
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تصور تحقيؽ قفزة نوعية في التنمية االقتصادية بغياب التفاعؿ النشط والتكامؿ بيف البحث العممي
وقطاعات اإلنتاج المختمفة.

 .6قطاعات اإلنتاج :توجو التعميـ العالي ليمبي االحتياجات األساسية لقطاعات اإلنتاج مف الكوادر
البشرية واالختصاصات العممية بما يحقؽ التكامؿ بيف العممية التعميمية والبحث العممي والتنمية
المستدامة.

( العاجز و حماد ) 11 : 0:11 ،

إف الدوؿ الصناعية والمتقدمة تكنولوجيػاً أخػذت زمػاـ المبػادرة فػي مجػاؿ البحػث العممػي؛ فرصػدت لػو

اإلمكانيػات الماديػة بػال حػدود ،و أصػبحت قناعػات المؤسسػات والشػركات الخاصػة فػي تمػؾ الػدوؿ بفوائػد

البحث العممي وضرورتو ،أم ًار مسممًا بو ،فأصبحت ىي األخرى جزءًا ال يتجػ أز مػف دائػرة البحػث العممػي،
تأخذ منو وتعطيو.

(أبو سمرة والبرغوثي )458: 0::8،

إف االسػػتثمار ف ػػي البحػػث العمم ػػي ذو أىميػػة بالغ ػػة ف ػػي المجتمػػع الفمس ػػطيني التػػي يخض ػػع لالح ػػتالؿ

والحصار اإلسرائيمي  " ،إف الحصار االقتصادي عمى محافظات غزة أدى عمى إنتاج أفكار إبداعيػة قابمػة

التطبيػػؽ ومثػػاؿ ذلػػؾ  :فكػرة اسػػتخداـ زيػػت الطيػػي كبػػديؿ النقطػػاع السػوالر مػػف القطػػاع ،وفكػرة اسػػتخداـ
غاز الطيي لتشغيؿ السيارات عند انقطاع البنزيف  ،وصناعة السماد العضػوي مػف نفايػات المنػزؿ  ،وفكػرة

البايوجػػاز لتػػوفير غػػاز اإليثيمػػيف  ،وفك ػرة تعقػػيـ التربػػة بالبالسػػتيؾ كبػػديؿ عػػف اسػػتخداـ الغػػاز لمػػا لػػو مػػف
أضػرار صػػحية متسػػرطنة  ،كػػؿ ذلػػؾ كػػاف مػػف بنػػات أفكػػار العامػػة ،ولػػـ تطمػػع بػػو مؤسسػػات بحثيػػة ومنيػػا
الجامعات لتقديـ نتائج البحوث العممية لتسعؼ المجتمع في عالج ىذه المشكالت".

(المزيف) 6:: 0:10 ،

وترى الباحثة أف ىناؾ األفكار اإلبداعية المتعددة في المجتمع الفمسطيني تستحؽ التقػدير ،ولكػف ال نػرى
ال لب ػراءات اختراعيػػا أو حتػػى تشػػجيع ألصػػحابيا ،وىػػذا يػػؤدي إلػػى إحبػػاط المبدعيف،لػػذلؾ البػػد مػػف
تسػػجي ً
اىتمػاـ الجامعػات الفمسػػطينية باالسػتثمار األمثػػؿ لمبحػث العممػي وتبنػػى البػاحثيف وأبحػػاثيـ وتشػجيعيـ عمػػى

البحث العممي واعطاء جوائز لمبحوث المميزة.

ثانياً_نماذج ناجحة في استثمار وانتاج البحث العممي "4إف توصؿ مراكز ووحدات البحػث عمػى مختمػؼ

أنواعيػػا وانتماءاتيػػا البنيويػػة والتنظيميػػة والقطاعيػػة لنتػػائج بحثيػػة قيمػػة يبقػػى غيػػر مكتمػػؿ إذا لػػـ تتػػوج ىػػذه
الجيود البحثية بتطبيقات تقػود إلػى " منتجػات قابمػة لمتػداوؿ "ال بػؿ عمييػا طمػب فػي السػوؽ،وىذا يتطمػب
حاضػػنة لألعمػػاؿ المبتكػرة حيػػث تسػػعى السػػتثمار تطبيقػػات نتػػائج البحػػث ودفعيػػا نحػػو العمميػػات اإلنتاجيػػة

فالتسػػويقية ،وغالب ػاً مػػا يسػػتوجب إعػػداد د ارسػػات جػػدوى ليػػذه المشػػاريع لضػػماف تػػوفر فػػرص لنجػػاح ىػػذه

المشاريع".

(كولو ) 0:: 0::6 ،

نموذج جامعة أوستن في الوليات المتحدة المريكية4
ال عمػػى الشػػراكة البحثيػػة اإلنتاجيػػة
يعتبػػر نمػػوذج الجامعػػات فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مثػػا ً

واالسػػتثمار فػػي البحػػث العممػػي ،ومػػف أشػػير نمػػاذج الحاضػػف التكنولػػوجي ىػػو جامعػػة أوسػػتف والتػػي تيػػدؼ

إلػػى تحقيػػؽ عمميػػة الش ػراكة والتعػػاوف بػػيف الجامعػػات وقطاعػػات اإلنتػػاج فػػي مجػػاؿ البحػػث العممػػي  ،وىػػو
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مشػػروع تع ػػاوني بػػيف الجامع ػػة الحكوميػػة والحكوم ػػة المحميػػة ف ػػي مدينػػة أوس ػػتف ،وبمشػػاركة غرف ػػة التج ػػارة

والقطػػاع الخ ػػاص .والحاض ػػف التكنول ػػوجي مص ػػمـ ليك ػػوف عػػامالً مس ػػاعداً لمتنمي ػػة اإلقتص ػػادية م ػػف خ ػػالؿ
توظيؼ البحوث والمبتكرات الجامعية وتحويميا إلى المجاالت الرئيسة التػي تحػدد نجػاح المشػروعات الفنيػة

فػػي مجػػاؿ الص ػػناعة ،ويييػػئ الوسػػيمة التػػي يمكػػف بواسػػطتيا تعجيػػؿ نقػػؿ ونشػػر التكنولوجيػػا  ،ويسػػتجيب
لالحتياجات الصناعية حياؿ تسويؽ التكنولوجيا وتوظيفيا في تطوير اإلنتاج الصناعي.

(الخطيب)164: 0::6،

الستثمار في إسرائيل 4

إف القطاع الخاص يساىـ في إسرائيؿ بنسػبة ( )%74مػف المػوارد المخصصػة لمبحػث العممػي ،ممػا يؤشػر
عمػػى دوره ووظيفػػة إنتاجيتػػو ،وعائػػده التراكمػػي المجػػزي ،بحيػػث يجػػري اقتطػػاع النسػػبة ،ألف تمػػؾ البحػػوث
ساىمت بتحسيف اإلنتاج وتعظيمو ،وىذا اإلنفاؽ داللة عمى الدور االجتماعي ليػا ،وارتبػاط البحػث العممػي

باإلنتاج.

(أبو عامر )68 : 0:10 ،

التمويل واإلنفاق عمى البحث العممي4

إف التمويؿ واإلنفاؽ في البحث العممي يشكؿ إحدى أىـ القضايا ،وذلؾ لسببيف رئيسيف:

السبب الول  4أنو بدوف إنفاؽ عمى أنشطة البحث والتطوير ال يمكف ليذا القطاع أف يستمر في تنفيذ
برامجو البحثية والتطويرية سواء عمى األطر البشرية ( عممية وادارية ) أـ عمى التجييزات أـ عمى البنى
المؤسسية.

السبب الثاني  :صعوبة تحديد حجـ ىذا اإلنفاؽ بشكؿ عقالني ،فإف األمر يتطمب األخذ في االعتبار
ىوامش أماف كبيرة حيث يصعب في ىذا المجاؿ تقدير سميـ لمعديد مف عناصر البحث والتطوير

الالزمة.

(كولو ) 66: 0::6 ،

دعـ ٍ
ويحتاج البحث العممي إلى ٍ
كاؼ ومخصص بشكؿ صحيح لضماف أعمى معايير الجودة الممكنػة مػف

البحوث  ،وتعزيز الييكمية،وتطوير منظومة العموـ واالبتكار.

)(Oy,2000:19

إف إنتاج البحوث يتطمب كثي ار مف الوقت والجيػد مػف المػوظفيف المػؤىميف تػأىيالً عاليػاً ،وغالبػاً مػا

يسػػتمزـ اسػػتخداـ معػػدات مكمفػػة لمغايػػة ،والبنيػػة التحتيػػة ،والم ػواد ،وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ ،فػػإف مسػػتوى ومصػػادر

التمويؿ ذات أىمية حيوية.

)(Harman,2010:279

لق ػػد لع ػػب البح ػػث العمم ػػي والتط ػػور التقن ػػي دو ًار كبيػ ػ ًار ف ػػي النم ػػو االقتص ػػادي واالجتم ػػاعي لم ػػدوؿ

المتقدمػػة ،حيػػث ارتكػػز النمػػو االقتصػػادي المرتفػػع فػػي تمػػؾ الػػدوؿ عمػػى االىتمػػاـ الكبيػػر بػػالبحوث العمميػػة

والتطػػور التقنػػي ،فػػأكثر مػػف( ) %9:مػػف اإلنفػػاؽ عمػػى البحػػث والتطػػوير فػػي العػػالـ تنفػػؽ مػػف قبػػؿ الػػدوؿ
المتقدمة لحؿ المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية.

(تودارو)189 :0::6،
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أولً_تمويل التعميم العالي:

ال يخفػ ػى عم ػػى أح ػػد أف التموي ػػؿ أو اإلنف ػػاؽ عم ػػى التعم ػػيـ الج ػػامعي بفمس ػػطيف يت ػػأثر ب ػػالظروؼ

واألح ػ ػواؿ التػ ػػي يمػ ػػر بيػ ػػا الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني االقتصادية،االجتماعية،والسياسػ ػػية االحتالليػ ػػة واإلجراءلػ ػػت

التعسفية التي سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي.

( الجرجاوي)4 :0::5،

يوجد اثناف مف المصادر الرئيسة لتمويؿ الجامعات  :مصادر داخمية ،حيث إف جزء مػف أمواليػا تػأتي مػف
مصادر الميزانية الخاصة بيا  ،و مصادر خارجية  ،ولقد زاد التمويؿ الخارجي لمبحػث العممػي بسػرعة فػي

السنوات األخيرة .

)(Oy, 2000:58

ومنػذ نشػأة مؤسسػات التعمػيـ العػالي فػي السػبعينيات ،تولػت منظمػة التحريػر الفمسػطينية دعػـ

المصاريؼ التشغيمية ليا ،وتعزز ىذا الدعـ في أوائؿ وأواسط الثمانينيات لدرجة أف الطمبة أعفػوا مػف دفػع
الرسػوـ واألقسػاط ،وأصػبح التعمػيـ العػالي شػبو مجػاني ،وفػي أواخػر الثمانينيػات ،ومػع انػدالع االنتفاضػة

الشػعبية األولػى وحػدوث العديػد مػف اإلغالقػات لمؤسسػات التعمػيـ العػالي ،تالىػا حػرب الخمػيج ومػا ترتػب
عمييػا ،كػؿ ذلػؾ أدى إلػى تقمػيص حجػـ الػدعـ المػالي مػف منظمػة التحريػر الفمسػطينية ،وبػدأ الطمبػة بػدفع

رسوـ وأقساط تعميميـ بالكامؿ.

(و ازرة التربية والتعميـ إستراتيجية التعميـ العالي الفمسطيني)

لقػد تػـ إعػداد اسػتراتيجية التمويػؿ العػالي الفمسػطيني مػف قبػؿ و ازرة التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي

في العاـ 2002ـ  ،والغرض مف ىذه االستراتيجية ىو بناء شراكة وتوافؽ في اآلراء بشاف آليات لتمويؿ

إصػالح وتػوفير الدعامػة التحميميػة إلػى الجيػات المانحػة ممػف قػد يرغػب فػي تػوفير الػدعـ المػالي لتنفيػذ

اإلستراتيجية ،ومف المتوقع أف تسيـ الخطة االستراتيجية تدريجياً في تأميف التغطية المالية المستقرة حيث
تعالج ىذه سبع تحديات رئيسة :زيادة الطمػب ،تحقيػؽ االسػتدامة الماليػة ،تحسػيف الكفػاءة الداخميػة ،ورفػع

الكفػاءة الخارجيػة ،تحسػيف المسػاواة والعدالػة ،تعزيػز اإلدارة ،وصػؼ تنفيػذ االسػتراتيجية تتضػمف التػدابير

اإلدارية والمالية .

(و ازرة التربية والتعميـ-الخطة الخمسية التطويرية االستراتيجية )46: 0:10-0::8

ثانياً_تمويل البحث العممي4

إف المصػػادر الرئيسػػة لتمويػػؿ البحػػث العممػػي ىػػو الحكومػػات ،و الشػػركاء فػػي الصػػناعة ،والجيػػات

المانحة الخاصة والجيات الراعية لألبحاث

و تمعب الحكومات اليوـ دو ًار متزايد األىمية في تمويػؿ ،وتحفيػز ،وتوجيػو النشػاط البحثػي فػي الجامعػات،
وتسػػتخدـ مجموعػػة متنوعػػة مػػف أدوات السياسػػة العامػػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ المػػنح واليبػػات ،لتمويػػؿ المجموعػػات

البحثيػة وم اركػز البحػوث الفردية،وانشػػاء م اركػز بحثيػة رئيسػػة لمتميػز واالسػتثمار فػػي البنيػة التحتيػة الرئيسػػة،

واسػػتخداـ الحػ ػوافز االقتصػػادية والحػ ػوافز السػػمبية(

)(Harman,2010: 282

بمػػا ف ػػي ذلػػؾ اإلعان ػػات ،واالمتي ػػازات الضػػريبية.

"إف العديد ممف يتقدموف لطمب منح لدعـ أبحاثيـ ال يكونوف موفقيف في ذلؾ،لذلؾ عمييـ االلتػزاـ

بموضػػوع وفكػ ػرة البح ػػث المقت ػػرح تمويم ػػو،وأف يك ػػوف مناس ػػباً لفريػػؽ البح ػػث ،وك ػػذلؾ استكش ػػاؼ
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ومتطمبات المموؿ واعداد المقترح البحثي الجيد ،واعػداد دقيػؽ لميزانيػة تتوافػؽ مػع طمػب المنحػة واالسػتفادة

مػػف التغذيػػة الراجعػػة لألقراف،حيػػث إف إعػػداد طمػػب منحػػة تنافسػػية ىػػو عمميػػة تسػػتغرؽ وقتػػا مكثف ػاً،وينبغي

عػدـ التسػرع فػي إرسػاؿ الطمػػب وأخػذ الوقػت الكػافي لتطػوير فكػرة البحػث المناسػبة ،وكػذلؾ معرفػة أولويػػات

ومتطمبات المموؿ الالزمة لنجاح طمب التمويؿ".

)(Madden & Wiles, 2003 :9

ويحتػػؿ قطػػاع تمويػػؿ القطػػاع الخػػاص أىميػػة بالغػػة فػػي دعػػـ البحػػث العممػػي ،حيػػث يعتبػػر تمػػويالً

لمشاريع محددة ؛غالباً في ما يتعمػؽ بحػؿ مشػكمة صػناعية ،ليػذا السػبب تضػع الشػركات قيػوداً عمػى نتػائج
البحوث ،ويميػؿ تمويػؿ القطػاع الخػاص لػدعـ بػراءات االختػراع وذلػؾ يضػمف الممكيػة الفكريػة لممسػتثمريف.

)(Beaudry& Allaoui,2012:518

والتمويل ( )Financeيعنى التمويؿ بتحديد احتياجات األفراد والمنظمات والشركات مػف المػوارد النقديػة
(بطاح)057 :0::7 ،

وتحديد سبؿ جمعيا واستخداميا مع األخذ في الحسباف المخاطر المرتبطة بمشاريعيـ .

وتعرف الباحثة تمويلل البحلث العمملي فلي ىلذه الدراسلة بأنيػا تعبئػة المػوارد النقديػة الالزمػة لمتخطػيط

واإلشػراؼ عمػى إدارة وتنفيػذ األبحػػاث العمميػة ومتابعتيػا بيػػدؼ تحقيػؽ أىػدافيا بشػػكؿ أكثػر كفػاءة وفعاليػػة،

وقد تـ قياس مستوى التمويؿ بمجموعة مف الفقرات باستبانة سيتـ تصميميا ليذا الغرض مف قبؿ الباحثة.
ويمخص السالـ ( )0:11مبررات أىمية تمويؿ القطاع الخاص لمبحث العممي كالتالي:

 .1االنفتاح عمى المجتمع المحمي ،حيث بدأت بعض المؤسسات الخاصة والخيرية تتنبو في اآلونة
األخيرة لممجتمع المحيط ،ولـ يعد تركيزىا محصو اًر عمى تأدية المياـ والوظائؼ المحددة ليا .

 .0الرغبة في تطوير المجتمع  ،حيث تعد المشاركة المجتمعية إحدى األدوات التي يمكف مف
خالليا النيوض بالمجتمع واالرتقاء بو.

(السالـ)1: : 0:11 ،

اإلنفاق عمى البحث العممي 4

لقػػد اسػػتطاعت الػػدوؿ المتقدمػػة أف توجػػد آليػػات وتعتمػػد عمػػى وسػػائؿ تمكنيػػا مػػف تػػوفير الميزانيػػات

الالزمة لإلنفاؽ عمى البحث العممي وتنويع مصادره ،إضافة إلى اإلنفاؽ عميو بسخاء مف ميزانياتيػا ،بينمػا
فػػي البمػػداف العربيػػة تواجػػو المؤسسػػات البحثيػػة والجامعيػػة الكثيػػر مػػف المعوقػػات والتحػػديات ،ومػػف أىميػػا

انخفػػاض مسػػتويات التمويػػؿ ،وتػػدني إسػػياـ القطػػاع الخػػاص فػػي شػػؤوف التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي ،إذ
إف نسبة تمويؿ البحث العممي تكاد ال تصؿ إلى( ) ٪1في الموازنات العامة.

( ياقوت)61 :0::7 ،

ويج ػػد البح ػػث العمم ػػي ف ػػي المجتمع ػػات المتقدم ػػة ال ػػدعـ الس ػػخي م ػػف المؤسس ػػات الرس ػػمية وغي ػػر

الرس ػػمية المس ػػتفيدة ،ألن ػػو يت ػػربجـ أو يتح ػػوؿ ف ػػي العم ػػوـ إل ػػى "من ػػتج اس ػػتثماري داع ػػـ لمتنمي ػػة االقتص ػػادية
( الحارثي )11 : 0:11 ،
واالجتماعية وليس ترفاً أكاديمياً عشوائياً.
إف عمػػى الػػدوؿ ت ػػوفير ميزانيػػات مناسػػبة لمبح ػػث العممػػي لإلنفػػاؽ عم ػػى متطمبػػات البحػػوث والد ارس ػػات

العممية،وتحديػد نسػبة معينػة سػنوية مػف موازنػة المؤسسػػات التعميميػة والم اركػز البحثيػة فػي كػؿ دولػة لمبحػػث

العممػػي بمػػا ال يقػػؿ عػػف( )%6مػػف موازنػػة التعمػػيـ العالي،كمػػا يجػػب أف ال يقتصػػر تمويػػؿ البحػػوث عمػػى
11
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مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فقط،بػػؿ يجػػب أف تسػػيـ المؤسسػػات العامػػة والخاصػة وكػػؿ الجيػػات ذات العالقػػة
(الخطيب) 18:: 0::6،

بالعممية التعميمية في اإلنفاؽ عمى النشاط البحثي.
(جدوؿ) 1

الترتيب

الدول الكثر إنفاقاً عمى البحث والتطوير لمعام 0211
الدولة

اإلنفاق عمى البحث العممي والتطوير (مميار دولر

سنويا
)$
ً

.1

الواليات

.0

الصيف

153.7

.6

الياباف

144.1

.4

ألمانيا

69.5

.5

كوريا الجنوبية

44.8

.6

فرنسا

42.2

.7

المممكة

.8

اليند

36.1

.9

كندا

24.3

.1:

روسيا

23.1

.11

الب ارزيؿ

19.4

.10

إيطاليا

19.0

.16

تايواف

19.0

.14

إسبانيا

17.2

.15

أستراليا

15.9

.16

السويد

11.9

.17

ىولندا

10.8

.18

إسرائيؿ

9.4

.19

النمسا

8.3

.0:

سويس ار

7.5

405.3

المتحدة

38.4

المتحدة

 http://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكبيديا 0:16-1:-16
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وترى الباحثة أف الدوؿ األكثر إنفاقاً عمى البحث والتطوير ىي الدوؿ األقػوى فػي العػالـ (الواليػات المتحػدة

األمريكيػػة وجميوريػػة الصػػيف الشػػعبية ودولػػة اليابػػاف وألمانيػػا وكوريػػا الجنوبيػػة)  ،وىػػذا يػدؿ عمػػى أف الػػدوؿ

العظمى تدرؾ أىمية االستثمار واإلنفاؽ بسخاء عمى البحث العممي ،واىتماميا بتحفيػز البػاحثيف ،وىػذا
يػػدؿ عمػػى االإىتمػػاـ الػػذي توليػػو لمبحػػث العمم ػػي وادراكيػػا لمخرجػػات تمويػػؿ البحػػث العممػػي المتمثػػؿ ف ػػي

اإلنتاج البحثي الذي يعمؿ عمى تطورىا ونيوضيا .

واقع البحث العممي في الجامعات الفمسطينية4
يعد البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ضعيؼ إذا ماقورف بالجامعات فيالدوؿ المتقدمة،

يعزى ذلؾ الى الظروؼ التي تعيشيا الجامعات الفمسطينية مف احتالؿ وحصار وحروب متتالية أدت
الى ضعؼ الموارد الداعمة لمبحث العممي ،وبالتالي الى قمة االىتماـ بو.

( الجرجاوي)8 :0::5،

إف معظػػـ م اركػػز البحػػث والتطػػوير فػػي البمػػداف العربيػػة غيػػر مييػػأة لتحويػػؿ نػػاتج بحػػث إلػػى منػػتج

اس ػػتثماري بسػػػبب غي ػػاب ىػػػذه التوجي ػػات عػػػف اىتماماتي ػػا أصػ ػالً؛ أو بسػػػبب غيػػػاب المعػػػارؼ والخب ػ ػرات
واإلمكانػػات الالزمػػة لمقيػػاـ باألنشػػطة االبتكاريػػة المطموبػػة ؛ وىػػي تختمػػؼ بطبيعتيػػا ومتطمباتيػػا عػػف أنشػػطة

البحػث والتطػػوير المتعػارؼ عمييػػا ضػمف المفػػاىيـ السػػائدة حاليػاً

(تقريػػر التنميػة اإلنسػانية العربيػػة لمعػاـ ) 74: 0::6 ،

،كمػا

أف" األمػة اإلسػالمية قػد ىزمػت فػي المجػاؿ العممػي ،كمػا ىزمػت فػي المجػاؿ السياسػي والعسػكري؛ ألف

اليػدؼ مػف البحػث العممػي لػدى أبنػاء المسػمميف لػـ يعػد ىػدفاً إلعػالء كممػة اهلل ،بػؿ لمشػيرة أو الترقيػة أو

المنصب أو المكافأة.

(أبو سمرة والبرغوثي )458: 0::8،

إف ما يجري في جامعػات فمسػطيف ىػو إنعكػاس لمػا يجػري فػي جامعػات الػوطف العربػي باعتبارىػا

جػػزءاً مػػف العػػالـ العربػػي تعػػيش األجػواء العامػػة نفسػػيا التػػي تعيشػػيا كافػػة الػػدوؿ العربيػػة ،إضػػافة إلػػى واقػػع

الحػػتالؿ المريػػر الػػذي يعطييػػا خصوصػػية تجعميػػا تنفػػرد بػػبعض األمػػور عػػف بػػاقي الػػدوؿ العربيػػة الشػػقيقة
(العاجز وبنات )16 :0::6 ،

األخرى.

وقد شيدت حركة البحػث العممػي نشػاطًا ممحوظػًا فػي فتػرة مػا بعػد العػاـ 1995ـ  ،وذلػؾ نتيجػة لالىتمػاـ

الذي أبدتو الدوؿ المانحة لمتنمية في فمسطيف ،مف خالؿ تمويؿ المشاريع بيدؼ تشجيع التعاوف اإلقميمػي
فػي مجػاؿ العمػوـ والتكنولوجيػا عبػر المسػاعدات الثنائيػة والمتعػددة ،وقػد اسػتطاع البػاحثوف الفمسػطينيوف

المشػاركة فػي العديػد مػف بػرامج التعػاوف المشػتركة فػي مجػاؿ البحػوث والتنميػة التكنولوجيػة إضػافة إلػى
البرامج الثنائية التي خصصت لفمسطيف.
واقع البحث العممي في فمسطين4

ال شؾ أف النيضة العممية الحديثة تعتمد بشكؿ أساسي عمى التقدـ فػي مجػاؿ البحػث وذلػؾ عمػى النحػو
التالي:
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أولً_البحث العممي في قانون التعميم الفمسطيني رقم  11لمعام 1332م كالتالي 4

الفصل الول 4مادة ()3

تتمتع مؤسسات التعميـ العالي ومراكز البحث العممي باالستقاللية وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف الذي يضمف

حرية البحث العممي واالبداع األدبي والثقافي والفني ،وتعمؿ السمطة الوطنية عمى تشجيعيا واعانتيا.

الفصل السابع 4مادة ()00

بتنسيب مف الوزير وبقرار مف رئيس السمطة الوطنية يتـ تأسيس مجمس لمبحث العممي يساعد الو ازرة في

رسـ سياستيا بيذا الشأف.

الفصل السابع 4مادة ()03

وفق ػًا ألحكػػاـ ىػػذا القػػانوف تسػػجؿ م اركػػز البحػػث العممػػي لػػدى و ازرة التعمػػيـ العػػالي التػػي تمنحيػػا لممارسػػة
مياميا ،وذلؾ وفؽ نظاـ مراكز البحث العممي.

الفصل السابع 4مادة ()08

توفؽ مراكز البحث العممي وضعيا طبقاً ألحكاـ ىػذا القػانوف خػالؿ مػدة أقصػاىا سػنة مػف تػاري نفػاذ ىػذا

القانوف.

الفصل السابع 4مادة ()05
تشرؼ و ازرة التعميـ العالي عمى مراكز البحث العممي بموجب نظاـ مراكز البحث العممي.

و يقوـ بالنشاط البحثي في فمسطيف أربع جيات رئيسة ىي :مؤسسات التعميـ العالي وبالتحديد الجامعات
الفمسطينية ،والمؤسسات الحكومية ،والمنظمات األىمية ،والقطاع الخاص.

ويوجد أكثر مف )( 31مرك از لمبحث العممي في الجامعات الفمسطينية في مجاالت الزراعة والبيئة والمياه
والطاقة والصحة ،وىي -في معظميا -تعاني مف ضعؼ في التخطيط واإلدارة والتمويؿ ،وتغطي ىذه

المراكز جزءاً صغي ابر مف القطاعات ذات العالقة بالتنمية المستدامة ،فقميؿ مف األبحاث التي نفذت في
فمسطيف ليا تأثير عمى االقتصاد والصناعة .

(و ازرة التربية والتعميـ،أولويات البحث العممي )0:14،

ثانياً_اإلدارة العامة لمتطوير والبحث العممي الفمسطيني 02104

المياـ الرئيسة لإلدارة العامة لمتطوير والبحث العممي الفمسطيني : 0:10

 .1تشخيص دقيؽ مع مواكبة لواقع التعميـ العالي مف حيث :البرامج والتخصصات الموجودة الكادر
ومزاياه  ،حجـ الطمبة في كؿ تخصص ،القدرة االستيعابية وسياسات القبوؿ ،المرافؽ وطبيعتيا،

الخدمات المساندة ،والتوجيات المستقبمية.

 .0توجيو نمو التعميـ العالي.

 .6اقتراح خطط ومشاريع تطويرية لمتعميـ العالي.

 .4المساىمة في وضع خطط تمويمية لمتعميـ العالي.
11
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 .5تطوير موقع عمى الشبكة العالمية تعكس واقع وأخبار التعميـ العالي ومتابعتو.
 .6التنسيؽ بيف الجامعات ألغراض التكامؿ والتميز.

 .7توفير األساس الالزـ الذي يمكف الو ازرة مف القياـ بمسؤوليتيا في التخطيط لقطاع التعميـ العالي .
(المركزي لإلحصاء الفمسطيني )0:10،

ثالثاً_مجمس البحث العممي الفمسطيني :

يتـ تشكيؿ مجمس البحث العممي بقرار مف معالي وزير التربية والتعميـ العالي مف عمداء البحث

العممي بالجامعات الفمسطينية ،ومنسقي البحث العممي في الكميات الجامعية الفمسطينية ،وعدد مف

أصحاب الخبرة والكفاءة في مجاؿ البحث العممي.

الرؤية:

بحث عممي متميز ذو جودة عالية ومساىمات بحثية مبتكرة عمى المستوى المحمي والعربي
والعالمي ،ومراكز بحثية متطورة وفاعمة ومنافسة عربياً وعالمياً.

الرسالة:

يسعى مجمس البحث العممي بو ازرة التربية والتعميـ العالي لرسـ سياسات الو ازرة لمبحث العممي

وتحديد أولوياتو ،وتييئة المناخ المناسب لمباحثيف ،ودعـ دور المؤسسات العممية البحثية وتعزيزىا،
وترسي قيـ األصالة واالبتكار ونشر ثقافة البحث العممي.

أىداف المجمس:

 .1رسـ سياسات الو ازرة لمبحث العممي والتطوير التقني واستراتيجياتيما بما يمبي متطمبات التنمية
االقتصادية واالجتماعية المستدامة واثراء المعرفة.

ال في جميع المستويات والمجاالت.
 .0التنسيؽ بيف المؤسسات العممية البحثية تنسيقًا كام ً

 .6دعـ المؤسسات العممية البحثية لتحقيؽ أغراضيا عمى جميع الصعد ،وبصورة خاصة تعزيز

الموازنة الداعمة لمبحث العممي وتوزيعيا عمى المؤسسات العممية البحثية بما يتناسب مع دورىا

وأدائيا في عممية البحث العممي.

 .4تعزيز الصمة وقنوات وآليات الترابط بيف المؤسسات العممية البحثية والقطاعات اإلنتاجية
والخدمية العامة والخاصة الطالبة لمبحث العممي والمستفيدة منو ،األمر الذي يسيـ في تمويمو

وتسويقو وربطو باحتياجات التنمية الحالية والمستقبمية.

 .5نشر ثقافة البحث العممي في التعميـ العاـ.
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أىم الصالحيات والمسؤوليات4
 .1إقرار السياسات العامة لمبحث العممي في المؤسسات العممية البحثية ،ووضع البرامج والخطط
المنبثقة عنيا ،ومتابعة تنفيذىا وتقييميا.

 .0وضع االستراتيجيات المناسبة لتنمية اإلمكانات في البحث العممي وتييئة المناخ المناسب
لتحقيؽ ذلؾ.

 .6تحديد الشروط والمتطمبات الواجب توافرىا في مراكز البحث العمـ،ي المعتمدة والمتميزة ،والعمؿ
عمى دعـ ىذه المراكز وتطويرىا.

 .4إقرار األسس والمعايير التي يقدـ المجمس بموجبيا الدعـ المالي لمبحوث والبرامج والخدمات
ونشاطات البحث العممي بما يحقؽ أىداؼ وسياساتيا الو ازرة في ىذه المياديف.

 .5إعداد الموائح والتشريعات واألنظمة المتعمقة بالمجمس.

 .6دعـ ورعاية المؤسسات العممية البحثية ،والمساىمة في التمويؿ الالزـ لدعـ إجراء البحوث
العممية فييا ،واعداد القوى البشرية واإلمكانيات الفنية الالزمة.

 .7تمثيؿ الو ازرة لدى المؤسسات والييئات العربية واإلقميمية والدولية المعنية بالبحث العممي.

 .8التعاوف وعقد االتفاقيات المتعمقة بالبحث العممي مع الجيات المحمية والعربية واإلقميمية والدولية
وتفعيميا ومتابعة تنفيذىا .

 .9تنسيؽ خطط البحث بيف المؤسسات العممية البحثية ،والتعاوف معيا عمى وضع أسس واضحة
ومنظمة لخطط ومحاور البحث العممي والتطوير التقني.

 .1:التعاوف مع المؤسسات العممية البحثية عمى اقتراح معايير لتوزيع الموازنة الداعمة عمى
المؤسسات العممية البحثية بما يتناسب مع دورىا وأدائيا.

( http://www.mohe.psموقع و ازرة التربية والتعميـ)

رابعاً_البرامج البحثية (دليل برنامج اإلطار السابع  ) 14 0221 ، FP7نموذجاً 4

Framework Programme for Research and Technological Development.

 FP7ىو اختصار برنامج اإلطار لتنمية البحث العممي والتكنولوجية .

ىو الوريث الطبيعي لمبرنامج السابؽ .FP6 ،وىو نتيجة لسنوات مف االستشارات مع األوساط البحثية
في كؿ مف القطاعيف العاـ والخاص ،مع الفاعميف االقتصادييف  ،ومع صناع القرار السياسي في أوروبا،

وىو برنامج شامؿ و مرف جدًا و بسيط اإلجراءات.
الىداف الستراتيجية الرئيسية لبرنامج4 FP7

• تعزيز البحث العممي والتكنولوجية لمصناعة األوروبية .

• تشجيع المنافسة الدولية و تعزيز البحوث التي تدعـ سياسات االتحاد األوروبي.

) 2007 :7
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وتعتبر إدارة برنامج FP7في بروكسؿ فمسطيف كدولة مثميا مثؿ غيرىا مف دوؿ حوض البحر األبيض
المتوسط التي يحؽ ليا المشاركة والمنافسة وتقدـ أبحاث ،ومف ىنا بادرت و ازرة التعميـ العالي وبدعـ مف

االتحاد األوروبي لتشكيؿ نقطة اتصاؿ وطني عاـ 0::8ـ ،وذلؾ لتشجيع الباحثيف الفمسطنييف عمى

التقدـ بأبحاثيـ لالستفادة مف البرنامج ،ومساعدتيـ في التعرؼ الى أليات التقديـ وطريقة كتابة المشاريع
وماشابو.

(موقع الشبكة البحثية األكاديمية الفمسطينية )0:16

وترى الباحثة أف مراكز األبحاث في الجامعات الفمسطينية طورت حديثاً أداء البحث العممي تدريجياً،إال

أف البحث العممي الزاؿ ضعيفاً مقارنة مع الدوؿ العظمى ،ومقارنة مع إسرائيؿ ،فواقع المراكز البحثية

في إسرائيؿ  ،قد شيد في السنوات األخيرة تزايدًا ممحوظًا في عدد مراكز البحوث السياسية واالستراتيجية

العامة والخاصة في إسرائيؿ ،إضافة الى أف المراكز البحثية في إسرائيؿ تمتاز بالتالي :

 .1تعمؿ المؤسسات اإلسرائيمية عمى رفع القدرات البحثية لمعمماء الشباب ،واالستفادة منيـ في
الميجر.

 .0تضـ معاىد لبحوث اليندسة الوراثية ،والتكنولوجيا الحيوية ،والبحوث المعموماتية الميتمة
بتكنولوجيا المعمومات ،استخداماتيا في كافة المجاالت الصناعية واإلنتاجية والخدمية ،وبحوث
المواد المتقدمة ،بعد أف أصبحت المواد وخواصيا الفائقة بمثابة منفذ ضروري لمعبور إلى

صناعات استراتيجية وتقميدية تعتمد أساسًا عمى توفير ىذه المواد.

 .6الربط التطبيقي بيف البحوث العممية و احتياجات السوؽ في قطاعي اإلنتاج والخدمات.

 .4استقطاب العمماء والباحثيف واألساتذة والمتخصصيف ،لممساىمة بتطوير البحوث والدراسات مف
جية ،ولتأسيس جيؿ إسرائيمي عممي مف جية أخرى .ولتحقيؽ ذلؾ توجو قادتيا بدعوة كؿ

.5

العمماء الييود بأف ييرعوا إلسرائيؿ ليضيفوا عمميـ إلى عوامؿ أمنيا وبقائيا.

إشراؾ القطاع الخاص فييا ضماناً لتوجييا لالحتياجات الفعمية ،والعمؿ عمى التنبؤ التكنولوجي
باحتياجات األسواؽ المحمية واإلقميمية والعالمية لضماف القدرة عمى المنافسة فييا.

(أبو عامر 0:10 ،

)6 :

لذالؾ ترى الباحثة ضرورة نيضة البحث العممي الفمسطيني وانشاء مراكز لمبحوث والمعاىد وربط
العممية باحتياجات السوؽ المحمي في قطاعي اإلنتاج والخدمات.

تحديات ومعوقات البحث العممي في الجامعات الفمسطينية4

إف االتحػديات التػي أوصػمت المجتمػع العربػي إلػى مسػػتواه العممػي الحػالي ،والصػعوبات التػي تعيػؽ الباحػػث

العربي ،وتحد مف إنتاجو العممي كالتالي :

 .1عدـ توفر التمويؿ المالي الالزـ

 .0عدـ االىتماـ بالباحث العربي .
11
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 .6النظاـ السياسي .
.4

(قنوع وآخروف )55: 0::5

غياب السياسات واالستراتيجيات العممية الواضحة.

وأيضاً ىناك مجموعة من المعوقات التي تواجو البحث العممي في الوطن العربي وفمسطين4

 .1ضعؼ اإلنفاؽ عمى البحث العممي في الوطف العربي كنسبة مف النتاج المحمي اإلجمالي.
 .0غياب منظومة فاعمة لمبحث العممي وضمور في المراكز البحثية التخصصية.
 .6النزعة الفردية في إجراء البحوث وندرة تكويف فرؽ بحثية متكاممة.

 .4قمة عدد الباحثيف المتفرغيف بسبب عدـ الفصؿ بيف الوظيفة التدريسية والوظيفة البحثية في
الجامعات.

 .5تسرب األطر البحثية مف الجامعات والمؤسسات العممية إلى الخارج.
 .6طغياف الجانب األكاديمي عمى الجانب التطبيقي في األبحاث عموماً واألبحاث العممية بشكؿ خاص.
 .7ضعؼ االرتباط بيف البحث العممي وأىداؼ وخطط التنمية ،وضعؼ االرتباط بيف البحث العممي
.8

والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية.

غياب اليدؼ الحقيقي إلجراء األبحاث  ،فيي -في معظميا-أبحاث لمترقية العممية
(.العاجز و حماد ) 11 : 0:11،

ونادرةالتطبيؽ

و يوجد العديد من المعوقات لمبحث العممي والتي يصادفيا الباحث الجامعي وىي :
 .1معوقات راجعة إلى عدـ توفر المعمومات والمراجع العممية واألوراؽ البحثية الضرورية لمقياـ
بالبحوث العممية.

 .0معوقات مالية راجعة إلى عدـ تخصيص موازنات لمبحث العممي.

 .6معوقات إدارية بيروقراطية راجعة إلى عدـ المتابعة الجيدة لعمميات النشر والتحكيـ مف قبؿ
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.

 .4معوقات راجعة إلى تكميؼ األستاذ الجامعي مف قبؿ جامعتو بأمور إدارية واشرافية وارشادية
تقمؿ مف الوقت الممكف تخصيصو لمبحث.

كما أف المعوقات المتعمقة بالمعمومات ىي مف أكثر العوامؿ إعاقة لمبحث العممي فػي الجامعػات

الفمسػطينية ،مثػؿ قمػة تػوفر الػدوريات والمجػالت العمميػة المتخصصػة  ،وانعػداـ التنسػيؽ بػيف المكتبػات،
وعػدـ تػوفر الكتػب والمصػادر الكافيػة ،وعػدـ قيػاـ مكتبػة الجامعػة بشػكؿ منػتظـ بتػوفير األوراؽ البحثيػة
(الف ار )00 : 0::4 ،

واألبحاث التي تناقش في مؤتمرات خارج الجامعة .

و مف ضمف تحديات البحث العممي في محافظات غػزة والضػفة الغربيػة ىػو نػدرة التواصػؿ بػيف الجامعػات
فػػي شػػطري الػػوطف مػػف حيػػث المشػػاركات فػػي المػػؤتمرات العمميػػة و األيػػاـ الد ارسػػية و ورش العمػػؿ ،إال أف

كػػؿ ذلػػؾ لػػـ يحػػؿ دوف التواصػػؿ ولػػو بالحػػد األدنػػى عبػػر وسػػائؿ االتصػػاؿ كالػػدائرة التمفزيونيػػة المغمقػػة –

الفيديو كونفرنس -وبرامج االنترنت.

(المزيف)65 :0::8 ،
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أولويات البحث العممي في الجامعات الفمسطينية4
إف تحديد أولويات البحث العممي يكوف في ضوء حاجة المجتمع ومشكالتو التربوية في كؿ دولة

عربية وعمى مستوى الوطف العربي ككؿ ،وذلؾ مف خالؿ إجراء دراسات مسحية لمتعرؼ الى المشكالت

الممحة وترتيب أولوياتيا  ،وبنا ًء عمى نتائج ىذه الدراسات تتـ صياغة سياسة بحثية واضحة تترجـ بعدىا
إلى خطة وطنية لمبحث العممي تسترشد بيا المؤسسات والمراكز البحثية في كؿ دولة  ،وتشجيع أساتذة

الجامعات وطمبة الدراسات العميا عمى إجراء الدراسات المرتبطة بحاجة المجتمع والمقترحة في الخطة

الوطنية .

حيث إن من أولويات الجامعات ومراكز البحاث 4

 .1مواكبة التقدـ الحضاري.
 .0نقؿ وابتكار وتطوير التكنولوجيا بما يتواءـ مع ظروؼ البمد.

 .6استخداـ أحدث التقنيات في تدريب وتعميـ الطمبة والطالبات بحيث ال تكوف مخرجات التعميـ
متخمفة عف الركب الحضاري وحاجة المجتمع.

 .4دراسة مشاكؿ المجتمع عمى مختمؼ األصعدة ومحاولة إيجاد الحموؿ ليا.
 .5رفع مستوى المعيشة.

(و ازرة التربية والتعميـ،أولويات البحث العممي )0:14،

وفي معظـ البمداف الصناعية ،ىناؾ زيادة في التركيز عمى تحديد األولويات البحثية الوطنية والمؤسسية،

وتشجيع ربط البحوث الجامعية مع شركاء صناعييف ،والجيود المبذولة لتسويؽ اختراعات البحوث

واالكتشافات ،وذلؾ بشكؿ أساسي مف خالؿ ترخيص براءات االختراع أو إنشاء الشركات الجديدة.

)(Harman,2010: 285

وبشكؿ عاـ تعتمد جميع مراكز البحث العممي في فمسطيف عمى المساعدات الخارجية وبشكؿ

رئيسي مف الدوؿ المانحة ،األمر الذي أثر عمى تحديد أولويات البحث العممي ومواءمتو لالحتياجات

الحقيقية.

(و ازرة التربية والتعميـ،أولويات البحث العممي )0:14،

وتضيف الباحثة أف الجامعات الفمسطينية بدأت حديثًا بتحديد أولويات البحث العممي اعتمادًاعمى التنمية

ال دوف
االجتماعية واالقتصادية الشاممة  ،إال أنيا الزالت تعاني مف بعض التحديات التي تقؼ حائ ً
تطبيؽ ىذه األولويات في المجتمع الفمسطيني .
حمول لمشكمة تمويل البحث العممي4

ومف المفضؿ أف يتـ فرض ضريبة باسػـ ضػريبة البحػث العممػي كوسػيؿ لػدعـ البحػث العممػي ،ويقتػرح

أف تكوف ىذه الضريبة بنسبة(  ) %5خالؿ فرض رسوـ عمى أرباح الشػركات والمصػانع والبنػوؾ واليػاتؼ

والمػػاء والكيربػػاء ورخػػص األبنيػػة ورخػػص الميػػف  ،وعقػػود اإليجػػار والمعػػامالت القانونيػػة  ،واي ػراد الغػػرؼ
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التجاريػػة ....إلػ

،وانشػػاء صػػندوؽ عربػػي لتمويػػؿ البحػػث العممػػي بحيػػث تكػػوف إدارة ىػػذا الصػػندوؽ تحػػت

مظمة الجامعة العربية عمى أف تتولى ىذا الصندوؽ القياـ بالوظائؼ التالية :

 .1الدعـ المالي لمبحوث العممية التي تستجيب لالحتياجات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في
الوطف العربي .

 .0إجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بأولويات البحث العممي عمى المستوى الدولي والقومي
والقطري.

 .6استقطاب الكفاءات والعقوؿ العربية المياجرة ،وتوفير المناخ والبيئة الناسبة لتشجيعيـ عمى
اليجرة المعاكسة.

( عمواف) 05: 0::8،

ومن الحمول المقترحة لمواجية مشكمة تمويل البحث العممي في الجامعات كالتالي 4
 .1ضرورة وضع البحث العممي ضمف أولويات سمـ اإلنفاؽ الحكومي العاـ .
 .0استثمار الجيود األىمية والشعبية والنقابية استثما اًر صحيحًا.

 .6طرح عدد مف البدائؿ لتوفير سبؿ دعـ التمويؿ الالزـ لمبحث العممي مثؿ وضع ضريبة مخصصة
لإلنفاؽ عمى البحث العممي  ،واستخداـ مؤسسات التعميـ نحو وحدات إنتاجية.

 .4ضرورة القياـ بدراسة جدوى لتحديد األولويات التربوية والتخطيط الفعاؿ ليا .

 .5العمؿ عمى تخطيط مشروعات تربوية بيف الدوؿ العربية بيدؼ تقميؿ التكمفة وفتح أبواب جديدة
لمتمويؿ .

(غنيمة) 008 : 0::0،

 .6محاولة االستفادة مف اقتصاديات الوقؼ في شتى البرامج البحثية.

تجارب عالمية في تمويل و دعم البحث العممي4

إف تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة باعتبارىػػا ىػػدفاً اسػػتراتيجياً ؛ يفتػػرض أف يمبػػي احتياجػػات الحاضػػر

دوف اإلخػػالؿ بقػػدرات واحتياجػػات األجيػػاؿ المقبمػػة ؛ ويتطمػػب انحضػػار عنصػػر البحػػث العممػػي واالنفتػػاح

عمى ما تتيحو التكنولوجيا الحديثة مف إمكانات وانجازات واعدة في ىذا الشأف.

وىػػذا مػػا تؤكػػده العديػػد مػػف التجػػارب العالميػػة فػػي كػػؿ مػػف الوليللات المتحللدة المريكيللة و ماليزيللا وكنللدا

واليابان وتركيا و إسرائيل ؛ التػي اسػتثمرت خالليػا اإلمكانػات المذىمػة التػي يتيحيػا ىػذا الحقػؿ ومػا يػرتبط
بو مف تقدـ عممي؛ بشكؿ فعاؿ لصالح تطور وتنميػة ورفاىيػة المجتمػع فػي مختمػؼ الميػاديف والمجػاالت ،

وما يتبع ذلؾ مف حث وتشجيع عمى البحث واالبتكار واستثمارىما عمى أحسف وأكمؿ وجو.
اولً_تجربة الوليات المتحدة المريكية4

خالؿ :

تعد الجامعات االمريكية أحد األمثمة التي تعكس اىتماميا بالبحوث العممية واألكاديمية مف
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 .1تيتـ بمعالجة قضايا المجتمع ومتطمبات التنمية الشاممة  ،واحتياجات المجتمع لتحديث قدراتو
العممية والتكنولوجية .

 .0تؤكد مظاىر التعاوف بيف الجامعات والمؤسسات االجتماعية ،والصناعية والتجارية واالقتصادية.
 .6تميزت ىذه الجامعات بعدـ تثبيت عضو ىيئة التدريس لدييا إذا لـ يكف باحث جاد ومتميز .
 .4تقوـ عمادة البحث العممي في الجامعات األمريكية بتغطية جميع النفقات الالزمة إلنجاز
(الخطيب) 06: 0::6،

البحوث.

ثانياً_تجربة إسرائيل 4

ال في نجاح النموذج العصري لمتجربة اإلسرائيمية ،ولواله لما
لقد لعب البحث العممي دو ًار فاع ً

استطاعت إسرائيؿ في ىذه السنيف القميمة مف عمر الشعوب أف تصؿ الى ما وصمت إليو.

إف أنشطة البحث العممي التي تجري في إطار المراكز والجامعات اإلسرائيمية مف أقوى األنشطة البحثية

في العالـ ،في ظؿ وجود عدد مف األسباب والعوامؿ ،مف أىميا:
 .1كثرة عدد الباحثيف والمختصيف.
 .0وفرة تكويف فرؽ بحثية متكاممة.

 .6انشغاؿ عدد كبير مف أعضاء ىيئة التدريس في المجاالت البحثية والتجارب العممية.
 .4تخصيص ميزانية خاصة لدعـ البحث العممي في الجامعات.

(أبو عامر)9 : 0:10 ،

وقد اعتنت إسرائيؿ بالبحث العممي وطورتو مف خالؿ االىتماـ باإلنفاؽ عمى البحث العممي عمى النحو

التالي:

 .1أنفقت عمى البحث العممي مايقارب( ) 9مميار دوالر حسب معطيات العاـ 0::8ـ وىو ما
يوازي  %4.7مف إنتاج إسرائيؿ القومي.

 .0معدؿ ما تصرفو حكومة إسرائيؿ عمى البحث والتطوير المدني في مؤسسات التعميـ العالي ما

يوازي  %64.6مف الموازنة الحكومية المخصصة لمتعميـ العالي بكاممو أما باقي الموازنة فيو
لمرواتب ،والمنشآت ،والصيانة ،والتجييزات.

 .6عدد الباحثيف في إسرائيؿ حوالي ()04ألؼ باحث .وأفادت مصادر بوجود حوالي( )9:ألؼ عالـ
وميندس في إسرائيؿ يعمموف في البحث العممي خاصة في مجاؿ النانوتكنولوجيا.

 .4تكمفة الباحث الواحد () 160ألؼ دوالر في السنة (أي أكثر مف أربعة أضعاؼ تكمفة الباحث
العربي).

 .5يبمغ إنفاؽ الدوؿ العربية (مجتمعة) عمى البحث العممي والتطوير تقريباً نصؼ ما تنفقو إسرائيؿ
عمى الرغـ مف أف الناتج القومي العربي حيث يبمغ ()11ضعفًا لمناتج القومي في إسرائيؿ

والمساحة ىي ( )649ضعفًا .

( الحارثي )00 : 0:11 ،
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ولقد أولت إسرائيؿ اىتماماً بجممة مف العوامؿ اإليجابية التي مف شأنيا االرتقاء بمستويات البحث

العممي ،ومنيا:

 .1توسيع ىامش الحرية األكاديمية الكافية لمباحثيف.

 .0التخمي -قدر اإلمكاف -عف مظاىر البيروقراطية والمشكالت اإلدارية والتنظيمية.
 .6محاربة الفساد المالي واإلداري في مؤسسات البحث العممي.

 .4اإلسراع الدائـ في عممية نقؿ المعمومة التقنية مف الدوؿ المتقدمة إلييا.

 .5إحداث حراؾ دائـ في مراكز البحوث اإلسرائيمية ،بحيث ال تبقى تحت قيادات قديمة مترىمة،
غير مدركة ألبعاد التقدـ العالمي في مياديف البحث العممي ،والسيما في العموـ التكنولوجية.

 .6مواصمة التدريب المستمر لمباحثيف الجدد ،وعدـ تيميشيـ.

(الخطيب) 05: 0::6،

تمويل البحث العممي في إسرائيل 4

إف الجامعات اإلسرائيمية في البحث العممي تعتمد تخصيص ميزانية مستقمة ومشجعة لمبحوث

العممية ،كما أف الحصوؿ عمى منحة بحثية ال يستغرؽ إجراءات طويمة ومعقدة مع الجيات المانحة،

ال عف كونيا ال تركز فقط عمى عممية التدريس ،بؿ تمنح قسطًا واف ًار مف تركيزىا عمى البحوث
فض ً
العممية ألسباب عدة ،وىي ترصد الميزانيات الضخمة لمبحوث العممية لمعرفتيا بالعوائد الضخمة التي

تغطي أضعاؼ ما أنفقتو.

كما أف" مخصصات البحث العممي في إسرائيؿ تزداد عاماً بعد آخر ،وتتضاعؼ كؿ ثالث سنوات،

وتتجاوز نسبتيا في بعض السنوات( ) ٪4مف إجمالي الناتج القومي ،والمتأمؿ لتاري

حركة البحث

العممي في إسرائيؿ وروافدىا ،يظير لو الدور الحيوي الذي لعبو التمويؿ الخارجي ألنشطة البحث العممي
(أبو عامر)18 0:10 ،

في المراحؿ األولى مف تأسيس ىذه الدولة" .
ثالثاُ_تجربة ماليزيا4

لقد أقامت ماليزيا عددًا مف الشركات والمؤسسات بيدؼ تسويؽ ونقؿ األفكار اإلبداعية التي

تصدر عف الجامعات والمعاىد البحثية الماليزية ،حيث تدعميا الحكومة الماليزية بشكؿ مستمر.

وقد تـ إنشاء شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية لتحتضف المشروعات الصغيرة الجديدة ،و لتتيح لمشركات
الصناعية المتخصصة في القطاعات اإلنتاجية والخدمية الجديدة ،وأف تعمؿ في إطار تعاوف مشترؾ مع

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات ،وقد أقامت الشركة تطوي اًر حديثاً ،بتنمية مراكز تطوير التكنولوجيا،
وذلؾ في أربع جامعات كبرى.

وتتمثؿ فمسفة العمؿ في مركز تطوير التكنولوجيا بماليزيا في اآلتي:

 .1تنشط تسويؽ نتائج األبحاث والتنمية المحمية ،فالعديد مف الشركات التي أقيمت مف خالؿ
تطبيقات تكنولوجية خرجت مف معاىد بحثية محمية.
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 .0تعمؿ الشركات الماليزية بالقرب مف الجامعات ومراكز البحوث مما يدفع إلى تحسيف وتطوير
منتجاتيا؛ وبالتالي يساعد عمى نموىا ونجاحيا.

 .6يعمؿ المركز عمى تنمية المعاىدات وفرص التعاوف االستراتيجي طويؿ المدى بيف الشركات
والجامعات والمعاىد البحثية.

 .4تتـ اإلفادة مف التسييالت التي تقدميا الجامعة ،مثؿ :المعدات والمعامؿ.

 .5تطوير عالقات العمؿ بيف الباحثيف والعامميف في مجاؿ التكنولوجيا ،مف جية ،والعامميف في
الشركات الصناعية مف جية أخرى ،وضماف نجاح الشراكة بينيـ.

وأيضًا تتمثؿ خدمات الدعـ التي تقدميا المراكز التكنولوجية لمشركات في ماليزيا فيما يأتي:

 .1البحث والتطوير واالستشارات اليندسية.

 .0نقؿ التكنولوجيا العالمية والتعاوف الدولي المشترؾ.
 .6تنمية الموارد البشرية.

 .4إيجاد شبكات ومؤسسات لممشروعات.

 .5دعـ برنامج إدارة الجودة وتنمية عمميات التصنيع.
 .6تقديـ خدمات التحميؿ المالي.

( الخطيب) 76 : 0:1: ،

رابعاً_تجربة نماذج مراكز التميز بكندا 4Centers of Excellence

إف مراكز التميز في كندا تعتمد بشكؿ أساسي عمى التعاوف بيف البحث العممي والمؤسسات

اإلنتاجية ،وتتميز بالتالي :

 .1ىي صيغة لمراكز بحثية موجودة داخؿ الجامعات تسيـ في توثيؽ العالقة بيف الجامعات
والمؤسسات الصناعية.

 .0ظيرت صيغة ىذه المراكز مع بداية السبعينيات عندما قامت مؤسسة العموـ الوطنية بكندا
بتمويؿ مجموعة البرامج لتطوير وتدعيـ العالقة بيف الجامعات والصناعة ،وىو ما يسمى

باألبحاث المشتركة بيف الجامعة والصناعة.

 .6تعد منطقة جامعة (أونتاريو) بكندا مف أكثر المناطؽ التي شيدت ىذا التطور ،بؿ إف نصؼ
األبحاث الجامعية التي تمت في التعميـ الجامعي والعالي الكندي تمت في جامعة أونتاريو.

 .4ىدفيا األساسي ىو المساىمة الفعالة في تمويؿ بحوث ومراكز البحث العممي الكندي مف خالؿ

االرتباط والتفاعؿ بيف عمماء الصناعة والجامعة ،ونتيجة لذلؾ تصبح الصناعة لدييا القدرة عمى
المنافسة العالمية.

(غنيمة ) 067: 0::0 ،
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يركز التعميـ العالي في الياباف عمى التعاوف بيف الجامعة و قطاع الصناعة  ،حيث تتخذ أشكاؿ

التعاوف بيف الجامعات وقطاع الصناعة التالي :

11

الفصل الثاني

 .1بحث مشترؾ مع القطاع الخاص  :حيث تحصؿ الجامعات الحكومية والباحثينعمى دعـ مالي
مف قطاع الصناعة الخاص،و يقوـ الباحثوف وقطاع الصناعة الخاص بتوحيد الجيود لمقياـ

بأبحاث مشتركة مف أجؿ تحقيؽ نتائج ممتازة.

 .0األبحاث التي تؤخذ عمييا عمولة  :حيث يتـ إعطاء عمولة ألعضاء ىيئة التدريس في
الجامعات مف قبؿ مؤسسات صناعية  ،ومعاىد أبحاث حكومية  ،والحكومة المحمية و أي
مؤسسات أخرى مف أجؿ تنفيذ أبحاث العقود .

 .6الباحثوف الذيف يتمقوف عمولة  :حيث تقبؿ الجامعات الحكومية الموظفيف المستخدميف مف فنييف

وباحثيف في القطاع الصناعي ومؤسسات خارجية  :ويعطى ىؤالء الموافقات إلنجاز أبحاث عمى

مستوى الدراسات العميا .

 .4المنح واليبات  :قبوؿ الجامعات التبرعات مف المؤسسات الخاصة ومف األفراد لدعـ البحث
العممي واألنشطة التعميمية.

 .5كميات مقاعد المانحيف والبحث المدعوـ  :حيث تـ إنشاء مقاعد لممانحيف في األقساـ أو الكميات
في الجامعات وتأسيس كميات األبحاث المدعومة في مختبر بحثي ممحؽ مع الجامعة أو في

معيد بحثي تابع لمجامعة .
 .6مراكز البحث المشتركة :حيث يتـ توظيؼ األساتذة كمدراء بتفرغ جزئي أو كمي أو ألساتذة
زائريف  ،وتقدـ ليـ كؿ التسييالت واالستشارات والتدريب الفني الالزـ .

 .7المجتمع الياباني لتشجيع العموـ  :حيث إنيا منظمة شبو حكومية تقوـ بدور كبير في تنفيذ
برامج صناعية عممية تعاونية  ،وىناؾ لجنة استشارية ميمتيا تقوية الشراكة والتعاوف بيف

الجامعة وقطاع الصناعة وينبثؽ عنيا لجاف بحثية .

 .8المنظمات الداعمة لمعمؿ األكاديمي  :إذ إف ىناؾ عدداً مف المنظمات غير الربحية تسيـ في
دعـ البحث العممي وبالمقابؿ يتـ إعفاء ىذه المنظمات بشكؿ كمي أو جزئي مف الضريبة

 (.الخطيب،

) 98 : 0:1:
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تمثؿ التجربة التركية النيوض بالدولة والمجتمع أحد أىـ نماذج النيوض في المنطقة بؿ

بالعالـ اإلسالمي بأكممو ،فقد شيدت السنوات الثماني منذ بداية األلفية الجديده طفرة اقتصادية واجتماعية

وسسياسة الجميورية يقودىا حزب العدالة والتنمية ذو التوجيات اإلسالمية.

تكز عمى كفاءة عالية في
ويشكؿ التعميـ الجامعي دعامة أساسية مف دعائـ النيضة التركية الحديثة ،مر اً
األداة ،وقناعة راسخة بأف التعميـ يشكؿ الحجر األساسي لمشروع النيوض باألمة التركية  ،ويرافؽ ذالؾ

إعالـ قوي يركز جيوده عمى إقناع الناس بحتمية النيضة التعميمية لرفع مستوى المعيشة وتحسيف
مستوى ونوعية الحياة في تركيا.
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عممت تركيا عمى تعزيز حصة التعميـ مف الميزانية العامة لتصؿ الى ( .)%15و لدييا سياسات

طموحة لمنيوض بقطاع التعميـ الجامعي ،حيث يسيـ في تطوير البمد بنواحيو المختمفة ،ومف تمؾ

السياسات تمويؿ ودعـ البحث العممي في الجامعات والنيوض بشكؿ كامؿ عمى دعـ االبحاث العممية

سواء كاف لطمبة درسات عميا أو ألعضاء ىيئة تدرسية.

ومف العوامؿ اإليجابية التي مف شأنيا االرتقاء بمستويات البحث العممي في تركيا ىي:

 -1توسيع ىامش الحرية األكاديمية الكافية لمباحثيف.

 -0التخمي -قدر اإلمكاف -عف مظاىر البيروقراطية والمشكالت اإلدارية والتنظيمية.
 -6محاربة الفساد المالي واإلداري في مؤسسات البحث العممي.

 -4اإلسراع الدائـ في عممية نقؿ المعمومة التقنية مف الدوؿ المتقدمة والييا.

( الخطيب)1::: 0:1: ،

من خالل العرض السابق لمتجارب العالمية لتمويل البحث العممي ترى الباحثة أف تطوير البحث

العممي في الجامعات الفمسطينيةً أمر في غاية األىمية لتطوير وتنمية مؤسسات التعميـ العالي ،وأف
دور البحث العممي في المؤسسات اإلنتاجية في فمسطيف والدوؿ العربية محدود جداً ،وأف البحث العممي

في الجامعات ضروري لتمبية متطمبات التنمية االجتماعية واالقتصادية لذلؾ مف الضرورى اخذ
الجامعات الفمسطينية بالتجارب الناجحة التي طورت وضعيا

الصناعي حديثا مثؿ ماليزيا وتركيا،

واالستفادة مف التجارب والخبرات في مجاؿ تمويؿ البحث العممي  ،وضرورة إيجاد مصادر تمويؿ غير

تقميدية  ،والتركيز عمى ٍإسياـ الوقؼ الخيري والييئات والمؤسسات الخيرية ،واستقطاب الخبرات العممية

الفمسطينية العاممة في الخارج ،واالستعانة برجاؿ العمـ المشاركيف باألنشطة العممية في بناء الجامعات ،

وفي دعـ البحث العممي ،واالعتماد عمى المجمس األعمى لمجامعات في وضع الخطط وبرامج التعميـ
العالي ،كما يجب القياـ بعمؿ شراكة مع جامعة أوربية أو أمريكية في كؿ مراحؿ التعميـ العالي.
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الفصل الثالث
الدراسات السايقة

 الدراسات تتعمق بالتنمية البشرية المستدامة
 الدراسات تتعمق بتمويل البحث العممي
 التعقيب عمى الدراسات السابقة
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الدراسات السابقة
تشكؿ الدراسات السابقة أىمية كبرى لمباحثيف  ،فيي تزودىـ بالنتائج التي توصمت ليا،

وبالتالي يبني عمييا الباحثوف دراساتيـ ،إال أنيا تزداد أىميتيا بالنسبة لمباحثيف المستجديف؛ حيث
توفر ليـ كماً مف المعمومات النظرية الجاىزة ،وليس ىذا فحسب ،بؿ إنيا تساعدىـ في تحديد
المراجع والدراسات التي يمكف االستفادة منيا.

ال أف ينسبوا
فبعد أف ينتيي الباحثوف مف تحديد مشكمتيـ ،وقبؿ البدء في جمع البيانات ،يجب أو ً
موضوعيـ لممعرفة الجديدة في مجاؿ بحثيـ ،ومف الميـ معرفة كيفية تحديد وتنظيـ واستخداـ

البيانات الموجودة في مجاؿ الموضوع الذي

اختاروه.

(أبو عالـ)96:1998،

عمى الرغـ مف حداثة موضوع الدراسة إال أف الباحثة تمكنت مف العثور عمى عدد

مف الدراسات القريبة -إلى حد ما -مف موضوع الدراسة  ،وقد قامت بتقسيميا إلى قسميف:

األول_ الدراسات التي تتعمق بالتنمية البشرية المستدامة
الثاني _ دراسات التي تتعمق بتمويل البحث العممي

أوال _الدراسات التي تتعمق بالتنمية البشرية المستدامة :
وتنقسـ إلى :

دراسات عربية ودراسات أجنبية وفؽ التسمسؿ الزمني مف األحدث لألقدـ عمى النحو التالي:

الدراسات العربية:

.1دراسة ( االشقر )2015 ،بعنوان ":أسس تربوية مقترحة لتنمية رأس المال الفكري لدى
المعممين بناء عمى متطمبات التنمية المستدامة"

ىدفت الدراسة إلى اقتراح أسس تربوية لتنمية رأس الماؿ الفكري لدى المعمميف بناء عمى

متطمبات التنمية المستدامة ،وقد تكوف مجتمع الدراسة مف معممي و ازرة التربية والتعميـ في

المدارس الحكومية في األردف لمعاـ الدراسي  3102-3102والبالغ عددىـ (  ) 77707معمماً

ومعممة ،وقد تـ اختيار عينة عمى مرحمتيف :المرحمة األولى تـ اختيار مديرية التربية والتعميـ

لمنطقة الزرقاء األولى ،والمرحمة الثانية تـ اختيار عينة مكونة مف (  ) 750معمما ومعممة،
عشوائياً.

وقد استخدمت لجمع البيانات وتحميميا ،استبانة مكونة مف خمسة مجاالت ،ىي :المجاؿ

المعرفي ،ومجاؿ األفكار المبدعة ،ومجاؿ الميارات والخبرات ،ومجاؿ استراتيجيات العمؿ،
ومجاؿ التوظيؼ بشكؿ مستداـ  ،وقد استخدمت برمجية التحميؿ اإلحصائي لحساب المتوسطات
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الحسابية ،و االنحرافات المعيارية ،والترتيب والدرجة ،والتحميؿ العاممي ،لموصوؿ إلى نتائج
الدراسة.

وبعد تحميؿ ىذه البيانات ،تـ اقتراح األسس التربوية لتنمية رأس الماؿ الفكري لدى المعمميف بناء
عمى متطمبات التنمية المستدامة ،ومف بيف التوصيات التي قدمتيا الدراسة تبني األسس التربوية

التي أظيرتيا الدراسة مف قبؿ و ازرة التربية والتعميـ ،وتعميميا عمى المؤسسات التربوية الحكومية
والخاصة.

.2دراسة ( القوقا.)2015،بعنوان ":تطوير كفاءة العمميات الداخمية لكميات التربية في
جامعات محافظات غزة في ضوء متطمبات مبادئ التنمية المستدامة"
ىدفت الدراسة إلى تطوير كفاءة العمميات الداخمية لكميات التربية في جامعات محافظات

غزة في ضوء متطمبات مبادئ التنمية المستدامة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث

المنيج الوصفي التحميمي؛ بيدؼ الكشؼ عف درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لواقع كفاءة
العمميات الداخمية لكميات التربية في جامعات محافظات غزة في ضوء متطمبات مبادئ التنمية
المستدامة؛ ومف ثـ وضع رؤية مقترحة لتطوير كفاءة العمميات الداخمية لكميات التربية في
جامعات محافظات غزة في ضوء متطمبات مبادئ التنمية المستدامة .وقد تكوف مجتمع الدراسة
مف جميع أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية في جامعات محافظات غزة لمعاـ الدراسي

 3107-3105ـ والبالغ عددىـ (  ) 072عضواً ،وبمغت عينة الدراسة الفعمية ( )021عضوًا
تـ اختيارىـ بطريقة المسح الشامؿ ،طبقت عمييـ استبانة لقياس درجة تقديرىـ لكفاءة العمميات

الداخمية لكميات التربية ،وقد اشتممت االستبانة عمى (  ) 55فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد
كاآلتي( :كفاءة العمميات الداخمية المتعمقة بالطمبة – كفاءة العمميات الداخمية المتعمقة بأعضاء
ىيئة التدريس– كفاءة العمميات الداخمية المتعمقة بإدارة الكمية– كفاءة العمميات الداخمية المتعمقة

بالبيئة الجامعية).

وقد توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية :
 .0بمغت درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع كفاءة العمميات الداخمية لكميات التربية
في جامعات محافظات غزة في ضوء متطمبات مبادئ التنمية المستدامة درجة

كبيرة ،بنسبة ( ) % 75.31

 .3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بيف متوسطات تقديرات أعضاء
ىيئة التدريس حوؿ واقع كفاءة العمميات الداخمية لدي كميات التربية في جامعات

محافظات غزة في ضوء متطمبات مبادئ التنمية المستدامة تعزى لمتغير الجامعة،
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حيث كانت الفروؽ لصالح الجامعة اإلسالمية ،ولمتغير الرتبة األكاديمية لصالح

رتبة ( أستاذ).

وفي ضوء نتائج الدراسة ،توصؿ الباحث إلى مجموعة مف التوصيات أىميا:
 .0تعزيز التكامؿ بيف الجامعات وبخاصة في التخصصات العممية.

 .3تحييد الجامعات المناكفات السياسية ،وتعزيز ثقافة الحوار وتقبؿ اآلخر.

 .2تبني الجامعات مشاريع تزيد مف مدخوالتيا لموصوؿ لمرحمة االكتفاء الذاتي.
 .2تضميف المناىج الجامعية لقيـ ومبادئ التنمية المستدامة وسبؿ تعزيزىا.

.3دراسة (الجورانة .)2014،بعنوان" :تقدير درجة مواءمة مخرجات التعميم الجامعي في
األردن لمعايير التنمية البشرية المستدامة كما وردت في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي".
ىدفت الدراسة الكشؼ عف درجة المواءمة لمخرجات التعميـ الجامعي في األردف لمعايير

التنمية البشرية المستدامة كما وردت في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  3112-3113ـ مف
وجية نظر أفراد عينة الدراسة ،وبياف أثر المتغيرات عمى ذلؾ وىي الجنس،الخبرة والدائرة

الوظيفية ألفراد عينة الدراسة ،وقد صمـ ليذه الدراسة أداة استبانة مكونة مف  57فقرة ،قسمت
الى ثالثة مجاالت،وقد أخضعت الى إجراءات الصدؽ والثبات وفؽ معامؿ االرتباط بيرسوف

ومعادلة كرونباخ ألفا لالتساؽ الداخمي وقد طبقت األداة عمى عينة قواميا( ) 035عامالً

وعاممة تساوي( ) %37مف مجتمع الدراسة أخذت بطريقة عشوائية باإلضافة إلى( ) 5خبراء مف

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.
مف أىـ نتائج الدراسة:

 .0التقارير الصادرة عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ركزت عمى العناصر التالية:
التعميـ،الصحة،الدخؿ والمعرفة والتنوع الثقافي في تحقيؽ التنمية البشرية المستدامة.

.3

وجودعالقة بيف مخرجات التعميـ الجامعي في األردف وبيف معايير التنمية البشرية

المستدامة (التعميـ،الصحة،الدخؿ) بدرجة متوسطة.

وكانت أىـ التوصيات اإلجرائية بداللة النتائج التي توصؿ إلييا وىي تحسيف مخرجات

الجامعات الحمية إلحداث التنمية البشرية المستدامة واالىتماـ بتدريس مساقات في التنمية
البشرية المستدامة لمطمبة في الجامعات االردنية كؿ حسب تخصصة.

.4دراسة (بدر  . )2013،بعنوان  " :متطمبات اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام في

وزارة التربية والتعميم العالي بمحافظات غزة لتنمية الموارد البشرية في ضوء االتجاىات

المعاصرة"
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ىدفت الدراسة التعرؼ الى درجة تقدير رؤساء األقساـ في و ازرة التربية والتعميـ العالي

بمحافظات غزة لتنمية الموارد البشرية في ضوء االتجاىات المعاصرة  ،والكشؼ عما إذا كاف

ىناؾ فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطات درجة تقدير أفراد العينة لمتطمبات اإلبداع اإلداري

لدى رؤساء األقساـ في

و ازرة التربية والتعميـ العالي وفقًا لممتغيرات ( :الجنس،مكاف

العمؿ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي ) ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج

الوصفي التحميمي؛ بيدؼ الكشؼ عف درجة تقدير رؤساء األقساـ في و ازرة التربية والتعميـ
العالي بمحافظات غزة لتنمية الموارد البشرية في ضوء االتجاىات المعاصرة ؛ وتكوف مجتمع
الدراسة مف جميع رؤساء األقساـ في و ازرة التربية والتعميـ العالي بمحافظات غزة والبالغ ()077
مف مختمؼ التخصصات  ،استخدـ الباحث االستبانة أداة لجمع البيانات مكونة مف(  )71فقرة

موزعة عمى أربعة مجاالت( :متطمبات إدارية ،متطمبات لوجستية،متطمبات فنية ومتطمبات

تدريبية).

وقد توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية :

 .0بمغت درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لمتطمبات اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقساـ
في و ازرة التربية والتعميـ العالي بمحافظات غزة لتنمية الموارد البشرية في

ضوء

االتجاىات المعاصرة ()71،7درجة متوسطة.

 .3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة في مجالي المتطمبات الفنية
والمتطمبات الموجستية تبعاً لمتغير العمؿ بيف متوسطات درجات مجموعتي رؤساء

األقساـ في و ازرة التربية والتعميـ لصالح العامميف بالمديرية.

وفي ضوء نتائج الدراسة توصؿ الباحث إلى مجموعة مف التوصيات أىميا:
 .0ضرورة اىتماـ و ازرة التربية والتعميـ بتدعيـ ممارسة رؤساء األقساـ االبداع اإلداري

لتنمية قراءاتيـ ومياراتيـ .

 .3األىتماـ بإشراؾ رؤساء األقساـ بيدؼ إنتاج أفكار إبداعية إلدارة األزمات في

العمؿ.

.5دراسة ( أبراىيمي.)2013 ،بعنوان " :دور الجامعات في تنمية رأس المال البشرية

لتحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة".

ىدفت الدراسة إلى إبراز مضموف األدوار التي تستطيع الجامعة القياـ بيا لتنمية رأس

الماؿ البشري ،وذلؾ مف خالؿ عرض لوظائؼ الجامعة في التكويف والبحث العممي مف جية،
ومف جية أخرى عالقتيا بالمحيط مف خالؿ الشراكة مع مؤسسات المجتمع وتزويد سوؽ العمؿ
بالكفاءات.
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الجزئرية ،إال أنو ال تزاؿ
ا
وقد أظيرت الدراسة اإلنجازات الميمة التي حققتيا الجامعة

العرقيؿ التي تحوؿ دوف أدائيا الدور المنوط بيا في تحقيؽ التنمية
ىناؾ بعض المعوقات و ا

المستدامة

لمعالجة ىذا الموضوع ،وقد تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي ،لموقوؼ عمى بعض
المفاىيـ وتحميميا ،خاصة المتعمقة بالجامعة ،و أرس الماؿ البشري ،والتنمية المستدامة .أما فيما
درسة الحالة في تناوؿ الباحث لجامعة المسيمة
الدرسة التطبيقية فقد تـ إتباع منيج ا
يخص ا

بالوصؼ الكامؿ والتحميؿ ،وىذا بعد المشكمة المراد دراستيا  ،وىي مدى مساىمة جامعة

المسيمة في تنمية رأس الماؿ البشري وتحقيؽ التنمية المستدامة ،وىذا مف خالؿ:

 .0جمع البيانات األولية الضرورية لفيـ الحالة أو المشكمة وتكويف فكرة واضحة عنو.
 .3جمع المعمومات وتحميميا وتفسيرىا والوصوؿ إلى النتائج.

 .6دراسة (بركات وحسين .)2012 ،بعنوان" :احتياجات التنمية البشرية المستقبمية لدى
طمبة الدراسات العميا في التربية ببعض الجامعات الفمسطينية من وجية نظر الطمبة أنفسيم".
ىدفت الدراسة الكشؼ عف احتياجات التنمية البشرية المستقبمية لدى طمبة الدراسات
العميا في التربية ببعض الجامعات الفمسطينية :النجاح الوطنية ،والقدس ،وبيرزيت .وليذا

الغرض طبؽ استبيانو أعد لقياس احتياجات الطمبة في المجاالت:الفني ،واألكاديمي ،والبحث
طالبا وطالبة مف
العممي ،واإلداري ،واالجتماعي ،والتكنولوجي عمى عينة قواميا ( ) 023
ً
تبعا لمتغيري الجامعة والجنس.
تخصصات تربوية مختمفة ،تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية طبقية ً
وقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية:

.0المجاؿ الميني :كانت أىـ االحتياجات :استخداـ االنترنت في الحصوؿ عمى المعمومات
.3المجاؿ األكاديمي :وكانت أىـ االحتياجات:معرفة بأىمية وأىداؼ التعميـ العالي.

.2مجاؿ البحث العممي :فكانت أىـ االحتياجات :التدرب عمى تنظيـ البحث وتأىيمو مف

أجؿ المناقشة أو النشر.

.2المجاؿ اإلداري :وتمثمت أىـ االحتياجات في :معرفة الوصوؿ لممعمومات الخاصة

بدراستو عبر موقع الجامعة

 .5المجاؿ االجتماعي :وتمثمت أىـ االحتياجات في:التعامؿ مع األزمات ومشكالت الحياة

االجتماعية

.7المجاؿ التقني :وكانت أىـ االحتياجات:استخداـ البرامج الحاسوبية كالوندوز والبوربوينت

واإلكسؿ وغيرىا والتدرب عمى اختيار الوسائؿ التعميمية والتقنيات الحديثة المناسبة
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 .7أما عف ترتيب مجاالت احتياجات التنمية المستقبمية لدى طمبة الدراسات العميا فكانت

تبعا ألىميتيا كاآلتي :المجاؿ االجتماعي ،المجاؿ الميني ،المجاؿ اإلداري ،المجاؿ التقني
ً
،مجاؿ البحث العممي ،المجاؿ األكاديمي

إحصائيا بيف الجنسيف في احتياجات التنمية المستقبمية في
كما أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة
ً
المجاالت :األكاديمي ،واإلداري ،واالجتماعي وذلؾ لصالح الذكور ،بينما أظيرت النتائج عدـ
إحصائيا في ىذه االحتياجات في المجاالت :الميني ،والبحث العممي ،والتقني،
وجود فروؽ دالة
ً
تبعا لمتغير الجنس.
والمجموع الكمي ً
وفي ضوء ىذه النتائج تـ اقتراح عدد مف التوصيات ،كاف أىميا:

 .0مضاعفة الجيود مف أجؿ التنمية االجتماعية والمينية لطمبة الدراسات العميا ،حيث
أظيرت النتائج حاجتيـ الممحة ليذه المجاالت التنموية.

 .3التركيز في برامج التنمية عمى الجوانب العممية والتطبيقية سواء أكاف ذلؾ في
أساليب التدريس أـ البحث العممي والحصوؿ عمى المعمومات.

.7دراسة ( نعيم.)2012 ،بعنوان " :واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعميم العالي

وعالقتيا بمستوى األداء اإلداري"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع تنمية الموارد البشرية بو ازرة التربية والتعميـ العالي

وعالقتيا بمستوى األداء اإلداري ،

والكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف

متوسطات درجة تقدير أفراد العينة لواقع تنمية الموارد البشرية بو ازرة التربية والتعميـ العالي

وعالقتيا بمستوى األداء اإلداري وفقًا لممتغيرات(:الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات

الخدمو،المسمى الوظيفي ) ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي؛

وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع الموظفيف و ازرة
التربية والتعميـ العالي مف أصحاب المسميات الوظيفية ( :رئيس قسـ-مدير دائرة-نائب مدير

عاـ-مدير عاـ) بمحافظات غزة والبالغ عددىـ (  )037موظفًا ،ثـ استخدـ الباحث االستبانة

أداة لجمع البيانات مكونة مف(  ) 77فقرة موزعة عمى مقياسيف االوؿ لواقع تنمية الموارد

البشرية وبو ثالثة محاور ( :التدريب ،تنمية وتطوير المسار الوظيفي ،تقييـ األداء) والمقياس

الثاني األداء اإلداري وقد تضمف أربعة محاور(التخطيط،التنظيـ،التوجيو،الرقابة) .
وقد توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية :

 .0كاف الوزف النسبي لمقياس درجة قياـ الو ازرة بدورىا لتنمية الموارد البشرية لمموظفيف مف
وجية نظرىـ ( ،)%7233وجاء أ عمى نسبة لمحاور القياس وفي الدرجة االولى ىي تقييـ
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األداء وبنسبة ( ،)%75ثـ التدريب بنسبة( ،)%72313ثـ تنمية وتطوير المسار الوظيفي
بنسبة (.)%71310

 .0 .3كاف الوزف النسبي لمقياس مستوى األداء اإلداري بو ازرة التربية والتعميـ العالي مف
وجية نظر الموظفيف ( ،)%7732وجاء أعمى نسبة لمحاور القياس وفي الدرجة االولى ىي

التخطيط وبنسبة ( ،)%7535ثـ الرقابة بنسبة( ،)%7537ثـ التوجيو بنسبة ()%75312
ثـ التنظيـ بنسبة (.)%7735

 .3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة واقع تنمية الموارد البشرية بو ازرة التربية

والتعميـ العالي لمتغيري ( :اإلدارة العميا واإلدارة الدنيا)  ،وكانت الفروؽ لصالح موظفي اإلدارة

العميا.

وفي ضوء نتائج الدراسة ،توصؿ الباحث إلى مجموعة مف التوصيات أىميا:

 .0استحداث إدارة متخصصو بتنمية الموارد البشرية في الييكؿ التنظيمي لو ازرة التربية والتعميـ

العالي.

 .3عقد دورات متخصصة وورش عمؿ تيدؼ الى تعريؼ الموظفيف لفيوـ تنمية الموارد

البشرية.
.8دراسة (لموسي .)2011،بعنوان" :تأثير التربية في مجاالت التنمية البشرية الشاممة
العربية".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تأثير التربية في مجاالت التنمية البشرية الشاممة العربية ،فقد

وكما بالتنمية ،وأف مستمزمات الحياة الجديدة
استخمص أف ىناؾ عالقة وثيقة بيف التربية ً
نوعا ً
تتطمب صياغة معايير جديدة لمتربية العربية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التنمية البشرية حيث تـ
تمخيص أىـ ىذه المبادئ والمعايير باآلتي  :إف نظاـ التعميـ المنشود ال بد أف يستند إلى فمسفة

ال مع قضايا المجتمع ومشكالتو ،وال بد مف فؾ االرتباط بيف
تربوية تعميمية تكوف أكثر تفاع ً
نظاـ التعميـ العربي والنموذج الغربي في التعميـ والخروج مف مرحمة التقميد واالقتباس واالستيالؾ

إلى مرحمة إنتاج المعارؼ التربوية ،وأف يتخمى نظاـ التعميـ العربي عف طابعو المدرسي
األكاديمي  ،ويتنوع ليغطي المجاالت النظامية والالنظامية في الحياة ،وتوفير الحد األدنى مف
فرص التعميـ لمجميع ،وتشجيع التعمـ الفردي والذاتي الذي يعتمد فيو المتعمـ عمى نفسو ،ويكوف
ذلؾ مف خالؿ إدخاؿ أنظمة تعميـ جديدة لمتعمـ عف بعد والمستقؿ وغير ذلؾ ،وىذه الدراسة

كانت عينتيا مف اعضاء الييئات األكاديمية مف جميع انحاء الوطف العربي وتبمغ حجـ العينة
( )511معمـ جامعي ،واداة الدراسة استبياف حوؿ تاثير التربية في مجاالت التنمية البشرية
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.9دراسة( الحسن.)2011،بعنوان ":استراتيجية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة".
ىدفت الدراسة التعرؼ الى إستراتيجية الحكومة في تحقيؽ التنمية المستدامة و الوقوؼ

عمى مفيوـ التنمية المستدامة ،والعوامؿ التي تساعد عمي تحقيؽ التنمية المستدامة .

واتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وكانت العينة مف الكتب األدبية ،وتوصؿ الباحث الى

تشيرلي أف مفيوـ التنمية المستدامة قد لقي قبوال واستخداما دوليا واسعا منذ
ا
أىـ التوصيات التي
منتصؼ ثمانينات القرف الماضي  ،وتعددت تعريفاتيا  ،كما توجد أسس ومؤشرات عديدة لمتنمية

المستدامة  ،ويتطمب تحقيقيا وجود إرادة سياسية لمدوؿ ،وكذلؾ استعداد لدى المجتمعات واألفراد

لتحقيقيا ،فالتنمية المستدامة عممية مجتمعية يجب أف تساىـ فييا كؿ الفئات والقطاعات
والجماعات بشكؿ متناسؽ ،وال يجوز اعتمادىا عمى فئة قميمة ،ومورد واحد .فبدوف المشاركة

تصور قبوؿ المجتمع بااللتزاـ الوافي بأىداؼ التنمية وبأعبائيا
والحريات األساسية ال يمكف
ّ
والتضحيات المطموبة في سبيميا .
واعتمادًا عمى تمؾ النتائج قد توصمت الدراسة بعدد مف النتائج منيا :

 .0تبني استراتيجية وطنية لمتنمية المستدامة يشارؾ في بنائيا واعدادىا كؿ الجيات
والمؤسسات وأفراد المجتمع المعنييف بالتنمية المستدامة والمتأثريف بنواتجيا عمى المدى

القصير والبعيد .

 .3استيالؾ الموارد باعتداؿ وكفاءة ومراعاة األسعار األفضؿ لمموارد ،واالستخداـ األكثر
كفاءة لمموارد ،واألطر الزمنية الستبداؿ الموارد غير المتجددة بموارد بديمة،

واالستخدامات البديمة المحتممة لمموارد.

 .2عدـ استيالؾ الموارد المتجددة بوتيرة أسرع مف قدرتيا عمى التجدد أو بطريقة يمكف أف
تؤذي البشر أو النظـ الداعمة لمحياة عمى األرض وبخاصة تمؾ التي ليس ليا بدائؿ.

 .2يتعيف تعزيز دور المجتمع المدني عمى كافة المستويات وذلؾ بتمكيف الجميع مف
الوصوؿ إلى المعمومات البيئية  ،ومف المشاركة الموسعة في صنع الق اررات البيئية ،

إلى جانب الحكـ بالعدؿ في القضايا البيئية .ولذا يتعيف عمى الحكومات أف تييئ

الظروؼ التي تيسر عمى جميع قطاعات المجتمع أف تعرب عف رأييا ،وأف تؤدي دو ًار
فعاالً في تييئة مصير مستداـ.

 .5إف العمـ ىو القاعدة التي تقوـ عمييا صناعة الق اررات  ،األمر الذي يستوجب تكثيؼ
البحوث  ،والتوسع في إشراؾ األوساط العممية ،وزيادة التعاوف العممي في معالجة
القضايا البيئية الناشئة  ،إلى جانب تطوير سبؿ التواصؿ بيف األوساط العممية وصناع
الق اررات وغيرىـ مف أصحاب الشأف.
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 .7التوسع في مجاؿ االعتماد عمى الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة
المائية وطاقة الرياح.

.10دراسة( الصالح.)2011،بعنوان ":بحث بعنوان " اإلبداع المؤسسي وتنمية المورد البشري
في المنظمات غير الحكومية (األىمية)".
ىدفت الدراسة التعرؼ الى دور اإلبداع المؤسسي في تنمية المورد البشري في

المنظمات غير الحكومية(األىمية) ،وقد تمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي" :ىؿ لإلبداع

المؤسسي دور في تنمية المورد البشري في المنظمة غير الحكومية (األىمية) ينعكس عمى
تطورىا وبالتالي تحقيقيا لمتنمية" ،ولإلجابة عمى مشكمة الدراسة تـ صياغة أسئمة الدراسة في
خمسة جوانب ىي  :مدى إدراؾ العامميف في المنظمة غير الحكومية (األىمية ) لمفيوـ اإلبداع

المؤسسي ،ومدى إدراكيـ ألىمية اإلبداع المؤسسي لممنظمة غير الحكومية (االىمية) ،وكيفية
تعامؿ اإلدارة مع العامميف بيدؼ تنميتيـ ،ودور المساىمات اإلبداعية لمعامميف ودورىا في تحقيؽ

اإلبداع المؤسسي ،وما ىي أساليب تنمية المورد البشري؟ وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي
التحميمي في ىذه الدراسة ،وقد تـ االعتماد عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات باإلضافة الى

المصادر الثانوية مف كتب ودوريات ،حيث تـ توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية مكونة
مف( )00منظمة غير حكومية (أىمية ) في مدينة عماف.

وقد توصمت الدراسة الى عدد مف النتائج مف أىميا:

أف العامميف في المنظمات غير الحكومية (األىمية ) يدركوف بشكؿ جيد مفيوـ اإلبداع

المؤسسي وأىميتو بالنسبة لممنظمة غير الحكومية (األىمية) ،وأف العامميف في المنظمة غير
الحكومية (األىمية) يروف أف لتعامؿ اإلدارة معيـ بطريقة إيجابية ومتميزة األثر الكبير في
تنميتيـ مما ينعكس إيجاباً عمى قدرتيـ عمى المساىمة في تحقيؽ اإلبداع المؤسسي لمنظمتيـ

دور فعاالً في تعزيز وتطوير
وبالتالي تطورىا ونموىا واستمرارىا ،وأف لمساىماتيـ اإلبداعية اً

اإلبداع المؤسسي في المنظمة التي يعمموف بيا ،وأف ألساليب تنمية المورد البشري مف تأىيؿ
و تفويض تقدير ،الدور الكبير في تحفيزىـ وتطويرىـ وتنمية قدراتيـ.
وقد توصمت الدراسة الى عدد مف التوصيات مف أىميا:

ضرورة إجراء دراسات معمقة حوؿ موضوع اإلبداع المؤسسي ودوره في تنمية المورد البشري،
مع اعتبار إجراء تغيير في متغيرات الدراسة مثالً فئة األفراد المبحوثيف ومتغيرات ليا عالقة

بالمنظمة ،واالىتماـ بتجارب اإلبداع المؤسسي لممنظمات غير الحكومية (األىمية ) الموجودة في
الدوؿ األخرى .وضرورة إيالء موضوع اإلبداع المؤسسي وتنمية المورد البشري أىمية كبيرة في
مجاؿ التعميـ عمى مستوى الجامعي.
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.11دراسة (بركات

.)2009،بعنوان" :استراتيجيات التنمية البشرية في جامعة القدس

المفتوحة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس".

ىدفت التعرؼ الى استراتيجيات التنمية البشرية االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية في
جامعة القدس المفتوحة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في ضوء متغيرات :الجنس ،و

المؤىؿ العممي،ونوع الوظيفة ،والبرنامج الدراسي (التخصص).ولتحقيؽ ىذا اليدؼ طبقت استبانة
لقياس االستراتيجيات مف أجؿ التنمية البشرية عمى عينة مكونة مف ( ) 053عضو ىيئة
تدريس في جامعة القدس المفتوحة ،وقد توصمت الدراسة إلى ما يأتي:

 .0كانت تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة لالستراتيجيات
مف أجؿ التنمية البشرية مرتفعة في المجاالت االجتماعية واالقتصادية

جدا في المجاؿ الثقافي
والسياسية ،بينما كانت مرتفعة ً
إحصائيا في تقديرات أعضاء ىيئة التدريس
 .3عدـ وجود فروؽ دالة
ً
تبعا لمتغير الجنس.
إلستراتيجيات الجامعة المختمفة ً
إحصائيا في تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في االستراتيجيات
 .2وجود فروؽ دالة
ً
تبعا لمتغير المؤىؿ العممي لصالح المدرسيف مف ذوي حممة
االجتماعية والثقافية ً
إحصائيا في االستراتيجيات االقتصادية
شيادة الدكتوراه ،وعدـ وجود فروؽ دالة
ً

تبعا ليذا المتغير.
والسياسية ً
إحصائيا في تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في االستراتيجيات
 .2وجود فروؽ دالة
ً
تبعا لمتغير نوع الوظيفة لصالح المدرسيف المتفرغيف،
االجتماعية والسياسية ً
تبعا ليذا
وعدـ وجود فروؽ دالة
ً
إحصائيا في االستراتيجيات الثقافية واالقتصادية ً

المتغير.

إحصائيا في تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في االستراتيجيات
 .5وجود فروؽ دالة
ً
تبعا لمتغير التخصص لصالح المدرسيف في
االجتماعية والثقافية واالقتصادية ً
إحصائيا في
التخصصات التربوية والحاسوب ،وعدـ وجود فروؽ دالة
ً
تبعا ليذا المتغير.
اإلستراتيجية السياسية ً

وكانت التوصيات كالتالي:

 .0حث الجامعة عمى االستمرار في استراتيجياتيا مف أجؿ التنمية البشرية مف خالؿ
التميز في استخداـ البرامج التدريبية سواء لمكوادر اإلدارية واألكاديمية أـ مجموعات
ميارتيـ المينية والمسمكية.
ا
الطمبة في مستويات التخرج لرفع
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 .3تشجيع برامج التعميـ المفتوح عف بعد في التعميـ العالي الجامعي ؛ ألنو يستطيع
الوصوؿ إلى جميع فئات المجتمع  ،وبالتالي قادر عمى اإلسياـ في تقديـ برامج

تبعا لمظروؼ المحمية السائدة.
تنموية فعالة لتنمية ىذه الفئات ً
 .2حث الباحثيف الميتميف عمى إجراء المزيد مف البحوث والدراسات في ىذا المجاؿ في
قطاعات وجامعات أخرى مف أجؿ التحقؽ مف مدى مساىمة مؤسسات التعميـ

العالي في فمسطيف في تحقيؽ أىداؼ التنمية البشرية واالجتماعية فييا.

.12دراسة( أبو سممية.)2007،بعنوان ":مدى فاعمية التدريب في تطوير الموارد البشرية
في مكتب األونروا اإلقميمي بغزة"
ىدفت الدراسة لمكشؼ عف فاعمية التدريب في تطوير الموارد البشرية في مكتب األونروا

في غزة ،وذلؾ مف خالؿ بحث محاور العممية التدريبية والمتمثمة بتحميؿ االحتياجػات التدريبيػة

وتخطيط التدريب ،وتنفيذه ،ومف ثـ تقييمو باإلضافة لدعـ اإلدارة.

وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع الموظفيف اإلدارييف في مكتب األونروا اإلقميمي فػي غػزة
والبالغ عددىـ () 221موظفا وموظفة ،وقد استخدمت الباحثػة المػنيج الوصػفي التحميمػي

لموصوؿ إلى نتائج الدراسة ،وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية طبقيػة مقػدارىا () n=073

موظفاً وموظفة ،بنسبة ( )%21مف مجتمػع الد ارسػة .وكػاف معػدؿ االسػتجابة()n=021()%73

وتـ جمع المعمومات باستخداـ االستبانة ،وتـ تحميميا باسػتخداـ برنػامج التحميػؿ اإلحصائي

() SPSSلتحميؿ البيانات.

ومف أىـ النتائج التي خمصت ليا الدراسة أنو يتـ تحديد االحتياجات التدريبية بناء عمى

مبػادئ تنمية الموارد البشرية و بشكؿ مقبوؿ ،كما ويتـ تخطيط التدريب في مكتب األونروا

بمنيجيػة مقبولة إلى حد ما ،أما فيما يتعمؽ بعممية تنفيذ التدريب فقد أظيرت الد ارسػة مػدى
إيجابيػة وكفاءة ىذه المرحمة ،وتبيف كذلؾ أف عممية تقييـ التدريب في مكتب األونروا تتـ بشكؿ
ميني و في ضوء معايير محددة ،ولكف ىناؾ نوع مف الغموض فيما يتعمؽ بعممية تقييـ ما بعد

التػدريب ،حيث لوحظ أف المستجيبيف غير قادريف عمى تكويف رأي محدد في عممية تقييـ ما
بعد التدريب في مكتب األونروا.

كما أكدت الدراسة عمى مدى دعـ اإلدارة العميا اإليجابي لمعممية التدريبية ،ثـ خمصت

الدراسة لكوف التدريب في مكتب األونروا عمى درجة مف الفاعمية ،حيث يػؤدي عمى المدى

البعيد إلى تحسيف أداء المتدربيف ،و يسيـ في زيادة إنتاجية مكتب األونروا كمػا ونوعا ،إضافة
لكونو وسيمة لتطوير الذات وتنمية الميارات.
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وبناء عمى النتائج السابقة أوصت الباحثة بتفعيؿ دور القائميف عمى إدارة التدريب مػف أجػؿ زيادة
فاعمية التدريب ،وضرورة االرتقاء بمستوى التخطيط وتحديد االحتياجات التدريبية فػي ضوء
مراعاة معايير إدارة الجودة الشاممة الخاصة بالتدريب ،وااللتزاـ بالتقييـ القبمي واآلنػي وما بعد

التدريب ،باإلضافة الى الربط التدريب بالتقييـ السنوي لمموظؼ مف أجؿ النجاح في تحديػد الفئة
المستيدفة لمتدريب.
.13دراسة(الشنطي.)2006،بعنوان ":أثر المناخ التنظيمي عمى أداء الموارد البشرية" دراسة
ميدانية.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدى تأثير أبعاد المناخ التنظيمػي الػسائد فػي و ازرات السمطة
الوطنية الفمسطينية عمي أداء الموارد البشرية ،وتقييـ المناخ التنظيمػي بيػذه الو ازرات وكذلؾ
التعرؼ إلى مستوي أداء الموارد البشرية .

وصمـ الباحث استبانة الستطالع عينة الدراسة والمكونة مف الموظفيف العامميف بوظائؼ

إشرافية بو ازرات السمطة الفمسطينية في قطاع غزة والتي بمغ عددىا ()٦٢٦موظفًا تـ اختيارىا
مف بيف () ٣٣٦٣موظفًا ىو المجموع الكمي لمجتمع الدراسة ،و تـ توزيع ( ) ٦٢٦استبانة

تمثؿ حوالي (%) ٤٣3٣٨مف مجتمع الدراسة األصمي ،وتـ اسػترداد () ٥٧٥اسػتبانة ،وكانت

نسبة المردود (.)%٩٢وكانت االستبانة ىي وسيمة جمع البيانات وتـ استخداـ برنامج spss

ومجموعة مػف األساليب اإلحصائية لتحميؿ البيانات والوصوؿ لمنتائج ،كما واستخدـ الباحث

المنيج الوصػفي التحميمي ألنو يعتمد عمى دراسة الواقع ويعبر عنو كمًا وكيفًا.
وقد خمصت الدراسة إلى نتائج مف أىميا:

 .0توجيات أفراد العينة نحو المناخ التنظيمي السائد توجيات إيجابية.

 .3وجود أثر إيجابي لممناخ التنظيمي السائد في الو ازرات الفمسطينية عمػى أداء المػوارد
البشرية ،وأف ىذا المناخ يؤدي إلى تحسيف مستوى األداء.

 .2وجود خمؿ في الييكؿ التنظيمي لمو ازرات وأساليب وطرائؽ اتخاذ القرار.
 .2عدـ تناسب طبيعة ومياـ وواجبات الوظائؼ التي يشغميا العامموف مع المؤىالت
العممية والتخصصات الحاصميف عمييا.

وخمصت الدراسة إلى جممة مف التوصيات مف أىميا:

 .0االىتماـ بالييكميات لمو ازرات بحيث تكوف قادرة عمى تمبية االحتياجات الحاليػة
والمستقبمية ،مما يسيـ في تحسيف مستوى األداء وتحقيؽ أىداؼ الو ازرات.

 .3العمؿ عمى تحسيف طرائؽ اتخاذ القرار عمى أف يتـ إشراؾ العػامميف فػي ىػذه العممية.
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 .2التوجو نحو الالمركزية والعمؿ عمى تفويض الصالحيات لممستويات اإلداريػة الدنيا بما
يحقؽ أىداؼ الو ازرات وبوجود معايير تضمف سالمة التطبيؽ.

 .2الوقوؼ عمى العوامؿ التي تسيـ في إيجاد توجيات سمبية نحو المناخ التنظيمي
والتغمػب عمييا .

الدراسات األجنبية:

.1دراسة( سارنوفكس ) Sarnovics 2010،بعنوان"الموارد البشرية في منظمات القطاع
العام في من التفيا مدخل استراتيجي ".

ىدفت الدراسة الى تحميؿ سمبيات إدارة الموارد البشرية التي تسبب في عدـ السماح لمقطاع
العاـ في التفيا لتحقيؽ االستراتيجية ،وقد قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي،
واستخدـ استبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،ومجتمع الدراسة مف مدراء منظمات القطاع
مدير في منطقة التفيا ،وقد اختار الباحث
ًا
العاـ،حيث تكونت عينة الدراسة مف ()051

العوامؿ التي تؤثر عمى عمؿ العامميف ذوي الفكرية.
وقد خمصت الدراسة إلى نتائج مف أىميا:

 .0معظـ العوائؽ التي تواجو العامميف ىي عوائؽ فكرية ونفسية.

 .3المنظمات ال تشجع اإلبداع بالشكؿ المطموب ،وبإمكانو تحسيف أداء العامميف.

وخمصت الدراسة إلى جممة مف التوصيات مف أىميا:

 .0ضرورة وجود مبادىء الستراتيجيات تنمية الموارد البشرية في مؤسسات
القطاع العاـ .

 .3العمؿ عمى تحسيف فاعمية االنتاجية لمعامميف وتنمية الخدمة المدنية في
القطاع العاـ.

 .2ضرورة وضع نيج استرتيج إلدارة شؤوف األفراد لكؿ مؤسسة تابعو لمقطاع
العاـ.

.3دراسة( سينغ )Singh 2004 ،بعنوان" أثر ممارسات الموارد البشرية عمى أداء
المنظمات في اليند ".
ىدفت الدراسة إلى بياف أثر ممارسات الموارد البشرية عمى أداء المنظمات (االختيار،تقييـ

األداء،التدريب،نظاـ التعويضات،إشراؼ الموظفيف عمى أداء المنظمات) في اليند ،وقد قاـ

الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدـ استبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،و مجتمع
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الدراسة مف العامميف بمنظمات القطاع الخاص ،حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )71شخصاً
مف عامميف في المنظمات الخاصة.

وقد خمصت الدراسة إلى نتائج مف أىميا:

 .0وجود عالقة إيجابية بيف مف ممارسات إدارة الموارد البشرية مثؿ االختيار،تقييـ
األداء،التدريب،نظاـ التعويضات واشراؼ الوظفيف عمى أداء المنظمات.

 .3أف التدريب ونظاـ التعويضات كاف ليما األثر األكبر عمى أداء المنظمة.

وخمصت الدراسة إلى جممة مف التوصيات مف أىميا:

 .0ضرورة تحسيف ممارسات إدارة وتنمية الموارد البشرية في المنظمات العامة والخاصة.
 .3العمؿ عمى وضع خطط تدريبية مبنية عمى احتياجات العامميف.
 .2العمؿ عمى تطوير نظاـ التعويضات والحوافز داخؿ المنظمات.

 -2دراسة( زوىو )Zhu 2004 ،بعنوان" االستجابة لتحديات العولمة:تنمية بشرية في
اليابان".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى التغيرات في مجاؿ اإلدارة والتنمية البشرية في الياباف خالؿ
السنوات األولى مف القرف الحادي والعشريف ،ومدى استجابتيا لتحديات العولمة ،وقد استخدـ

الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدـ الباحث أسموب المقابمة الشخصية لجمع المعمومات
عف العامميف بالمنظمات ،حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )311شخص.

وقد خمصت الدراسة إلى نتائج مف أىميا:

 .0تأثر اوضاع سوؽ العمؿ الحديث في الياباف بالعوامؿ الداخمية والخارجية.
 .3ىناؾ فجوه بيف سياسات وممارسات تطوير التنمية البشرية في المنظمات اليابانية مف
جية ،وما يطرح مف أفكا ورؤى عالمية مف جية أخرى.

وخمصت الدراسة إلى أىـ توصية وىي أنو عمى المنظمات أف تطور برامجيا التدريبية
لمواجية التحديات الداخمية والخارجية ،ويأتي في مقدمة ىذه البرامج ما يتعمؽ

التكنولوجية ومتطمبات العولمة

66

بالتغيرات

الفصل الثالث

الثاني _ دراسات التي تتعمق بتمويل البحث العممي
وتنقسـ إلى :
دراسات عربية ودراسات أجنبية وفؽ التسمسؿ الزمني مف األحدث لألقدـ عمى النحو التالي:

الدراسات العربية:

 .1دراسة (الشيخ خميل )2014،بعنوان ":واقع تمويل البحث العممي الجامعات الفمسطينية
وعالقتو باإلانتاج العممي ألعضاء ىيئة تدريسيا"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع تمويؿ البحث العممي في الجامعات الفمسطينية مف
وجية نظر أعضاء ىيئة تدريسيا وعالقتو باإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة تدريسيا مف وجية

نظرىـ ،كماىدفت كذلؾ التعرؼ إلى نوع العالقة بيف متوسط تقديرات أعضاء الييئة التدريسية

لمجامعات الفمسطينية لدرجة تمويؿ البحث العممي تعزى إلى متغيرات الدراسة(:الجنس ،سنوات
الخدمة،الدرجة العممية،الكمية،الجامعة).

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف

جميع

أعضاء

الييئة

التدريسية

حممة

مف

شيادة

الدكتوراة

في

الجامعات

الفمسطينية(اإلسالمية،األقصى،واألزىر) في محافظة غزة والبالغ عددىـ ()722عضو ىيئة
تدريس ،وتكونت العينة الدراسية ()371عضو ىيئة تدريس ،ولتحقيؽ الدراسة صممت الباحثة

استمارة لقياس تمويؿ البحث العممي في الجامعات وعالقتو باإلنتاج العممي في الجامعات

الثالث وصممت االستبانة األولى واقع تمويؿ البحث العممي ،وليا ثالثة مجاالت ،واالستبانة

الثانية ل واقع االنتاج العممي إلعضاء ىيئة التدريس وتكونت مف مجاليف .
وكانت أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة ما يأتي:

 .0أظيرت نتائج الدراسة أف نسبة درجة تمويؿ البحث العممي في الجامعات الفمسطينية
( )%50درجة قميمة.

 .3وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 1.15بيف متوسطات

تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية لتمويؿ البحث العممي يعزى

إلى متغير الجامعة لصالح الجامعة اإلسالمية.

 .2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 1.15بيف متوسطات

تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية لإلنتاج العممي يعزى إلى
متغير الرتبة لصالح أستاذ.
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وكانت أىـ التوصيات كما يأتي:

 .0تخصيص ميزانية لمبحث العممي مف قبؿ الحكومة لمجامعات.
 .3العمؿ عمى إنشاء وقؼ إسالمي لدعـ البحث العممي.

 .2تبني مفيوـ الجامعة المنتجة مف خالؿ مشاريع تدعـ البحث العممي.
.2دراسة (العبيدي  )2012 ،بعنوان" :استراتيجية التمويل لمجامعات المنتجة (جامعات
المممكة السعودية ومممكة البحرين – أنموذجا) ".
ىدفت الدراسة إلى خمؽ مصادر تمويمية غير تقميدية لمجامعة عف طريؽ استثمار
المعرفة وتسويؽ منتجاتيا بما يحقؽ تدفقات تمويمية كمصدر أساسي مكمؿ لمصدر التعميـ
التقميدي الحكومي والخاص الناجـ عف استقطاب الطمبة في الدراسة في الجامعة مف ناحية،
والمساىمة في التنمية االقتصادية مف ناحية أخرى وصوالً إلى الجامعة التعميمية المنتجة ،وقد

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة المنيج االستقرائي والوصفي التحميمي.
وكانت نتائج ىذه الدراسة ما يأتي:

 .0إف تطوير وتنشيط ودعـ البحث العممي األكاديمي باتجاه الجامعة المنتجة يمكف مف
توفير مصادر تمويمية أخرى ليا  ،مف خالؿ التعاقد عمى تزويد المؤسسات باإلمكانيات

المعرفية والتقنية المتطورة واالستشارية ،لممساىمة في الحموؿ لممشاكؿ اإلدارية والمالية
واالقتصادية والفنية ،والمساىمة كذلؾ في اختيار التكنولوجيا لممشاريع وتنمية الموارد

ورفع كفاءة األداء ،ومف ثـ تقميؿ ودرء المخاطر االستثمارية واستم اررية المشروع.

 .3إمكانية تطوير العممية التدريبية والتأىيؿ الميني لقوى العمؿ وفقا الحتياجات سوؽ
العمؿ مف خالؿ إنشاء المعاىد أو الوحدات التخصصية لتكنولوجيا المعمومات في

التأىيؿ والتعميـ .وامكانية عرض مشاريع افتراضية باعتبارىا نماذج تعميمية مستقبمية.

وأوصت الدراسة بما يمي  :التأكيد عمى ضرورة صوف مياـ وقيـ التعميـ العالي األساسية
وتعزيزىا وتوسيع نطاقيا  ،وال سيما ميمة اإلسياـ في تنمية وتحسيف الموارد االقتصادية لممجتمع
.3دراسة(إعبيان )2012،بعنوان ":دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في دعم البحث
العممي وسبل تحسينو"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة قياـ الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة بدورىا في
دعـ البحث العممي مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية فييا ،والتعرؼ إلى سبؿ تحسيف دور
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الجامعات الفمسطينية في دعـ البحث العممي مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية فييا في
ضوء نتائج الدراسة.

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وأعدت استبانة

مكونة مف ( )51فقرة موزع ًة عمى ( )2مجاالت ىي( :الدعـ المادي  ،الدعـ األكاديمي  ،الدعـ

المجتمعي  ،الدعـ المعموماتي والتكنولوجي) باإلضافة إلى سؤاؿ مفتوح في نيايتيا حوؿ سبؿ
تحسيف دعـ البحث العممي .

وتكوف مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس مف حممة الدرجات العممية العميا في

جامعتي اإلسالمية واألزىر ،البالغ عددىـ ( )277عضوىيئة تدريس لمفصؿ الدراسي األوؿ

 3102 -3103ـ.

وتكونت عينة الدراسة مف ( )050عضو ىيئة تدريس مف أصؿ ( )277بواقع ( )%23.37مف

مجتمع الدراسة .

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .0درجة قياـ الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة بدورىا في دعـ البحث العممي مف

وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية فييا جاء بدرجة متوسطة ،حيث بمغ الوزف النسبي

الكمي (. )%72.17

 .3أف الدعـ األكثر شيوعاً جاء في المجاؿ الرابع الخاص بالدعـ المعموماتي والتكنولوجي

لمبحث العممي بالجامعات الفمسطينية في محافظات غزة ،حيث حاز عمى المرتبة األولى

بدرجة تقدير متوسطة  ،وبوزف نسبي ( ، )%77.21وحاز المجاؿ المتعمؽ بالدعـ

األكاديمي لم بحث العممي بالجامعات الفمسطينية عمى المرتبة الثانية بدرجة متوسطة،
وبوزف نسبي ( ، )%75.52بينما جاء المجاؿ المتعمؽ بالدعـ المادي لمبحث العممي
بالجامعات الفمسطينية في المرتبة الثالثة بدرجة تقدير متوسطة  ،وبوزف نسبي

( ، )%70.73بينما جاء المجاؿ المتعمؽ بالدعـ المجتمعي لمبحث العممي بالجامعات

الفمسطينية في محافظات غزة في المرتبة الرابعة و األخيرة وبدرجة تقدير متوسطة

،وبوزف نسبي ( . )%70.70ومف المالحظ أف األوزاف النسبية لممجاالت األربعة كانت
متقاربة.

 .2عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 1.15بيف متوسطات

تقديرات أفراد عينة الدراسة حوؿ دور الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة في دعـ

البحث العممي تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية( :أستاذ دكتور -أستاذ مشارؾ  -أستاذ
مساعد)  ،و متغير النوع (ذكر  ،أنثى)  ،و متغير سنوات الخدمة( :أقؿ مف  5سنوات

 ،مف  01-5سنوات  ،أكثر مف  01سنوات) .
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 .2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 1.15بيف متوسطات
تقديرات أفراد عينة الدراسة حوؿ دور الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة في دعـ

البحث العممي(الدعـ المادي لمبحث العممي  -الدعـ المعموماتي والتكنولوجي لمبحث

العممي) تبعًا لمتغير الجامعة  ،ولقد كانت الفروؽ لصالح الجامعة اإلسالمية .

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

 .0تحديد فمسفة بحثية ووضع خارطة وطنية لمجامعات الفمسطينية يتـ فييا توضيح أولويات
البحث العممي واجراءات تطبيقية ،لتحسيف جودة البحث العممي.

 .3زيادة الموازنة المخصصة لدعـ البحث العممي  ،ووضع حوافز مادية مناسبة لمباحثيف.

 .2تشجيع البحوث المشتركة و الفرؽ البحثية ،و تسييؿ ميمة الباحث في التواصؿ ،و دعـ
زيارات بحثية ىادفة  ،ونشر البحوث في مجالت ذات سمعة عالية .

الترجـ
 .2مساىمة الجامعة في دفع تكاليؼ نشر األبحاث والكتب والرسائؿ العممية و ا
لمباحثيف.

 .5إنشاء صندوؽ لدعـ البحث العممي في الجامعات الفمسطينية.
 .7تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في البحث العممي ،وتوظيؼ نتائج البحوث
لخدمة المجتمع الفمسطيني.
.4دراسة ( الخوالني )2012،بعنوان  " :أنموذج مقترح لتمويل البحث العممي الجامعات
اليمنية"

ىدؼ الدراسة الى بناء أنموذج مقترح لتمويؿ البحث العممي في

الجامعات

اليمنية ،ولتحقيؽ ىذه األىداؼ اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي المسحي ،كما اعتمدت
عمى احد األساليب التي يتـ استخداميا في الدرسات المستقبيمة وىو أسموب دلفاي ( . )Delphi
وقد اتبعت الباحثة منيجية البحث ،وتتمثؿ في:

 .0مسح األدبيات المتعمقة بتمويؿ البحث العممي ومعوقاتو في الجامعات اليمنية الحكومية.
 .3إجراء دراسة استطالعية الستكماؿ الجوانب التي لـ يغطيا المسح ،حيث استيدفت
الباحثة ( )25خبي اًر ومتخصصاً مف القيادات األكاديمية في الجامعات اليمنية.

أداة الدراسة  :لتطبيؽ أسموب دلفاي صممت الباحثة استبانة مغمقة ،تتكوف مف ستة محاور

ىي( :التمويؿ الحكومي ،التمويؿ الذاتي،التمويؿ المجتمعي،التمويؿ الخارجي،إدارة التمويؿ،ترشيد

التمويؿ).
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وكانت النتائج  :ترتيب المحاور ىي األعمى إدارة التمويؿ بنسبة ()51،7ويمييا التمويؿ

المجتمعي بنسبة ( )7737ومف ثـ التمويؿ الخارجي بنسبة ( )7132والتمويؿ الحكومي

بنسبة( )7532وكاف االقؿ نسبة التمويؿ الذاتي (.)77.7
وكانت أىـ التوصيات عمى النحو التالي:

 .0وضع استراتيجية لمبحث العممي وتمويمو في الجامعات اليمنية.

 .3أولويات البحث لمجامعات اليمنية الحكومية وتوجيو الباحثيف وطمبة الدراسات العميا
وأعضاء ىيئة التدريس الختيار بحوثيـ في إطار ىذة األولويات ،وتوجيو التمويؿ في
ضوء ذلؾ.

.5دراسة (المزين  )2012،بعنوان " أولويات كميات التربية لتطوير البحث العممي في ضوء
التحديات المعاصرة وعالقتيا ببعض المتغيرات وسبل االرتقاء بيا ".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أولويات كميات التربية لتطوير البحث العممي في ضوء

التحديات المعاصرة وعالقتيا ببعض المتغيرات وسبؿ االرتقاء بيا  ،واستخدـ الباحث المنيج
الوصفي التحميمي وأعد االستبانة وتـ تطبيقيا عمى أفراد العينة  ،وتكونت عينة الدراسة مف

( )017مف طمبة الدراسات العميا بكمية التربية في الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر بغزة

،وتوصمت الدراسة إلى:

 .0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة حوؿ تقديراتيـ ألولويات
كميات التربية لتطوير البحث العممي تعزى لمتغير النوع.

 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة حوؿ تقديراتيـ ألولويات
كميات التربية لتطوير البحث العممي تعزى لمتغير الجامعة.

 .2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة حوؿ تقديراتيـ ألولويات كميات
التربية لتطوير البحث العممي تعزى لمتغير التخصص لصالح القسـ العممي.

وأوصت الدراسة بزيادة اإلنتاج البحثي األصيؿ المتميز ،و تعزيز ثقافة وممارسة البحث العممي
لدى أعضاء ىيئة التدريس والطمبة بالجامعة  ،وتوجيو البحث العممي في الجامعة لخدمة التنمية
ووضع حموؿ لممشاكؿ والتحديات المختمفة في قطاع غزة  ،و العمؿ عمى توجيو البحث العممي

لخدمة المجتمع و ربطو بالواقع ،وزيادة الميزانية لدعـ األبحاث وأنشطة البحث العممي ،وتوفير
مصادر المعرفة والمراجع وأدوات البحث والمختبرات بشكؿ كاؼ  ،واإلسياـ في نشر الفكر

والتراث العربي و اإلسالمي و نقؿ عيوف الفكر العممي الحديث.
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.6دراسة (سمارة والتل  )2012،بعنوان  ":واقع ممارسات البحث العممي في جامعة مؤتة
باألردن في ضوء تقديرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في جامعة مؤتة لواقع

ممارسات البحث العممي بجامعتيـ ،والى الكشؼ عف أثر متغيرات الدراسة التصنيفية( :صفة
الكمية ،و الرتبة األكاديمية  ،والخدمة في التدريس الجامعي ).ولتحقيؽ اليدؼ استخدمت

الباحثتاف المنيج الوصفي التحميمي ،وأعدتا استبانة تكونت في صورتيا النيائية مف (  ) 20فقرة
توزعت إلى أربعة مجاالت ،و تكونت عينة البحث مف ( ) 032عضو ىيئة تدريس ،وقد
توصمت الدراسة إلى :

 .0أف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة مؤتة يقدروف واقع ممارسات البحث العممي في
جامعتيـ عمى مستوى كؿ مجاؿ والمجاالت ككؿ بدرجة متوسطة ،باستثناء مجاؿ
مشاركة أعضاء ىيئة تدريس في البحث العممي الذي جاء بدرجة منخفضة.

 .3عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات ىذه التقديرات عمى مستوى
المجاالت ككؿ تعزى ألثر متغيرات الدراسة التصنيفية( :صفة الكمية ،والرتبة األكاديمية،
والخدمة في التدريس الجامعي) .وقد أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتطوير البحث

العممي وتزويد الباحثيف بميارات تسيـ في تحسيف جودة البحث العممي وضرورة تشجيع
الباحثيف عمى البحث العممي.

.7دراسة( فروانة  )2012،بعنوان  ":العقبات التي تواجو البحث العممي في الجامعات
العربية"
لقدأجريت عبر االنترنت مع مجموعة مف الجامعات العربية ،والتي ىدفت إلى معرفة

العقبات التي تواجو البحث العممي في الجامعات العربية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ أعد الباحث استبانة ،و تكونت عينة الدراسة مف عينة عشوائية
قواميا ( )21عضوًا مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات العربية ،تـ التواصؿ مع بعضيـ

عبر االنترنت  ،وقد توصمت الدراسة إلى :

 .0وجود فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية

لمعقبات التي تواجو البحث العممي لدى

تبعا لمتغير المؤىؿ العممي (ماجستير ،دكتوراه) وكانت الفروؽ
الجامعات العربية ً
لمصمحة حممة شيادات الدكتوراة .

 .3عدـ وجود فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية لمعقبات التي تواجو البحث العممي لدى
تبعا لمتغير خدمة اإلشراؼ عمى البحث العممي 2( :سنوات فأقؿ،
الجامعات العربية ً
أكثر مف  2سنوات ) .
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وقد أوصت الدراسة بضرورة مواجية عقبات البحث العممي ووضع الحموؿ والمقترحات لحميا
وزيادة االىتماـ بالبحث العممي .

.8دراسة (الحولي و أبو دقة )2012 ،بعنوان  ":توظيف البحث العممي في تطوير أداء
مؤسسات التعميم العالي في فمسطين"
ىدفت الدراسة إلى وضع تصور عممي حوؿ توظيؼ البحث العممي في تطوير أداء

مؤسسات التعميـ العالي في فمسطيف ؛استخدـ الباحثاف منيج تحميؿ المحتوى  ،حيث قاـ

عمميا لمحتوى ممخصات رسائؿ
ممخصا
الباحثاف بمراجعة وتحميؿ عممي إلجراءات( )033
ً
ً
الماجستير المجازة مف الجامعة اإلسالمية في مجالي اإلدارة والتربية  ،باإلضافة إلى ممخص
األبحاث العممية المحكمة المنشورة في مجمة الجامعة اإلسالمية – سمسمة الدراسات اإلنسانية،
منذ عاـ  3110وحتى عاـ  3103ـ ،وقد توصمت الدراسة بأنو يوجد العديد مف اإلجراءات

العممية والميمة التي يمكف أف توظؼ؛ لتطوير األداء في مؤسسات التعميـ العالي في مجاالت
ىي  :اإلدارة الجامعية ،المناىج الجامعية ،الطمبة ،الكادر األكاديمي واإلداري ،التربية العممية

الميدانية ،البحث العممي والدراسات العميا  ،وقد أوصت الدراسة بضرورة أف يتواصال مع
الجيات والدوائر داخؿ الجامعات ذات العالقة لتنفيذ توصيات الدراسات العممية  ،وكذلؾ أكدا
عمى أىمية اتخاذ الجامعات لإلجراءات واآلليات المناسبة التي تسيؿ مف عممية نشر نتائج

األبحاث؛ لممساعدة في تنفيذ توصيات الدراسات العممية واالىتماـ بعمؿ خرائط بحثية لمقطاعات
المختمفة عمى مستوى األقساـ األكاديمية والعمادات في الجامعات الفمسطينية ،مع االىتماـ
بالوظيفية في توصيات األبحاث والرسائؿ العممية وربط النتائج بالتوصيات.

.9دراسة (العاجز وحماد )2011،بعنوان":رؤية جديدة لدور البحث العممي في تحقيق الشراكة
الفاعمة مع قطاعات اإلنتاج من منظور تكاممي"
ىدفت الدراسة إلى وضع رؤية جديدة لدور البحث العممي في المؤسسات والجامعات
الفمسطينية لتحقيؽ شراكة فاعمة مع قطاعات اإلنتاج في فمسطيف مف منظور تكاممي ،معتمدة
عمى منظومة متكاممة مف العوامؿ المؤثرة في ىذه المشكمة مف خالؿ المنيج الوصفي المسحي

،حيث توصؿ الباحثاف إلى:

أف دور البحث العممي في المؤسسات اإلنتاجية في فمسطيف والدوؿ العربية محدود جداً ألسباب
عدة أىميا:

 .0طبيعة المنظومة االقتصادية في فمسطيف والدوؿ العربية .
 .3عدـ وجود قوانيف وتشريعات تسيـ في دعـ مسيرة البحث العممي .
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 .2عدـ الشعور الكافي بأىمية البحث العممي ،واالعتماد عمى الجانب الربحي والتجاري
أكثر مف االعتماد عمى الجانب التطويري لمصناعات الفمسطينية والعربية.

 .2عدـ تخصيص ميزانية لمتطوير في أغمب قطاعات اإلنتاج مع غياب الوعي بأىمية
االعتماد عمى الذات ،والتقميؿ مف االعتماد عمى الخارج ما أمكف .

وأوصى الباحثاف بإقامة صندوؽ مالي فمسطيني لمبحث العممي مموؿ مف الحكومة والشركات في

القطاعيف العاـ والخاص والتبرعات والمساعدات الخارجية ،عمى أف يتحمؿ القطاع الخاص

الجزء األكبر مف تمويؿ ىذا الصندوؽ،واالىتماـ بتسويؽ البحث العممي ،وتشجيع القياـ بالبحوث
العممية المشتركة بيف الباحثيف في الجامعات ومراكز البحث العممي في فمسطيف وخارجيا ،وربط

البحث العممي في فمسطيف بخطة التنمية.

.10دراسة (مناعي  ) 2011،بعنوان ":دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العممي من
وجية نظر القادة األكاديميين فييا "
ىدفت الدراسة إلى معرفة دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العممي مف وجية نظر

القادة األكاديمييف فييا ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،مف خالؿ
تصميـ أداة الدراسة ،وىي استبانة  ،واستخدـ الباحثة المنيج الوصفي التحميمي  ،وتكونت عينة

الدراسة مف() ٣٦٧قائداً أكاديمياً  ،وتوصمت الدراسة إلى:

 .0أف درجة التقدير لدور الجامعة األردنية في تنمية البحث العممي مف وجية نظر القادة
األكاديمييف كانت عالية .

 .3وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة مجالي سياسات البحث العممي
واإلجراءات المتعمقة بأعضاء ھيئة التدريس تعزى لمتغير الجنس ،وجاءت الفروؽ

لصالح القادة األكاديمييف مف الذكور.

 .2عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،ووجود فروؽ ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة عمى كؿ مجاؿ مف مجاالت األداة تعزى لمتغير

الرتبة األكاديمية.

وأوصت الدراسة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في دعـ البحث العممي  ،و االستفادة مف
نتائج األبحاث العممية التي قاـ بيا أعضاء ىيئة التدريس وتوظيفيا وتطويرىا  ،وضرورة ربط

البحث العممي باحتياجات التنمية الشاممة  ،وضرورة إيجاد إستراتيجية لتسويؽ البحث العممي
وتوظيفو في تنمية المجتمع المحمي.
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.11دراسة (الموح والموح  ) 2011 ،بعنوان ":المعوقات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعات الفمسطينية عند استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العممي"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى المعوقات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات

الفمسطينية عند استخداـ شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العممي  ،والكشؼ عف أثر متغيرات
الدراسة عمى آراء أعضاء ىيئة التدريس في ىذه المعوقات،واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي

التحميمي ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة  ،و بمغت عينة الدراسة
( ) 57عضواً مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية (الجامعة اإلسالمية  ،وجامعة

األزىر ،وجامعة األقصى  ،وجامعة القدس المفتوحة ( الوسطى )  ،وقد توصمت الدراسة إلى:

 .0أف جميع عبارات األداة شكمت معوقات ألعضاء ىيئة التدريس عند استخداـ شبكة
اإلنترنت ألغراض البحث العممي بدرجة كبيرة .

 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المعوقات تعزى لمتغير المؤىؿ العممي والجامعة

 .2توجد فروؽ دالة إحصائيًا تعزى لمتغيرات الرتبة العممية ،وعدد األبحاث العممية،وسنوات
الخدمة.

وأوصت الدراسة بضرورة الحد مف معوقات استخداـ شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العممي ،
وتوعية أعضاء ىيئة التدريس بأىمية شبكة اإلنترنت في البحث العممي.
.12دراسة (حماد وعساف  )2011 ،بعنوان" :توظيف البحث التربوي الفمسطيني في ضوء
مقومات مجتمع المعرفة (رؤية مستقبمية )"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أسباب الفجوة بيف البحث التربوي وصناعة السياسة التعميمية
الفمسطينية  ،وكذلؾ الوقوؼ عمى أىـ التداعيات التي قد تفرزىا الفجوة بيف البحث التربوي
والسياسة التعميمية الفمسطينية ،وقد اتبع الباحثاف المنيج الوصفي في عرض مفردات الدراسة،

وقد توصمت الدراسة إلى إقتراح الباحثيف أنموذجاً لمتجسير بيف البحث التربوي والسياسة التعميمية

 ،يعتمد عمى مجموعة مف االستراتيجيات حددت إجراءاتيا ،وىي:

 .0ربط خطط البحث التربوي وبرامجو بخطط التنمية وحاجات المجتمع ،وتوثيؽ التعاوف
مع القطاع الخاص مع تحقيؽ التكامؿ والتنسيؽ في المجيودات التي تقوـ بيا مؤسسات

التعميـ العالي في مجاؿ البحث التربوي.

 .3تنمية الموارد المالية الالزمة لدعـ البحث والتطوير التربوي في مؤسسات التعميـ العالي
وتنمية الموارد البشرية العاممة ( باحثيف – صانعي سياسة).

 .2إنشاء قاعدة بيانات لمبحث والتطوير عف طريؽ رصد مخرجات البحث والتطوير
لمجامعات ،وقياس مدى تفاعميا مع الواقع التربوي.
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وقد أوصت الدراسة بتشجيع نظاـ الفرؽ البحثية (  )Work-teamsفي عمميات البحث التربوي

و التوسع ببرامج الماجستير ،وفتح برامج الدكتوراه ،و نقؿ المعرفة العممية والتكنولوجية وتوثيقيا
وخزنيا مف خالؿ نظـ المعمومات وتحويميا إلى المغة العربية ،و ضرورة وضع رؤية مستقبمية
واضحة ومعمنة لمبحث التربوي تتوافؽ مع احتياجات المجتمع.

.13دراسة (عطوان والفميت )2011،بعنوان" :كفايات البحث العممي لدى طمبة الدراسات
العميا في كميات التربية بالجامعات الفمسطينية "
ىدفت الدراسة إلى تحديد كفايات البحث العممي لدى طمبة الدراسات العميا في الجامعات

الفمسطينية بغزة  ،حيث تـ تحديد الكفايات الالزمة ،وتصنيفيا إلى كفايات شخصية ،وعممية،
وفنية إجرائية ،ولغوية، ،واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي  ،وأعد الباحثاف استبانة
طبقت عمى عينة مكونة مف () 22أستاذا جامعياً ،و( )72طالباً وطالبة مف طمبة الدراسات

العميا في كمية التربية بجامعتي األزىر واإلسالمية بغزة  ،وتوصمت الدراسة إلى:

 .0وجود فروؽ دالة إحصائيًا في درجة توافر كفايات البحث العممي لدى طمبة الدراسات
العميا بيف تقديرات أساتذة الجامعة والطمبة أنفسيـ لصالح الطمبة .

 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة توافر الكفايات تعزى لمتخصص التربوي
( مناىج ػ عمـ نفس ػ أصوؿ تربية).

وأوصت الدراسة بإجراء تقويـ مستمر لمساقات الدراسات العميا ،وتحسينيا ،وتطويرىا ،في ضوء
كفايات البحث العممي ومياراتو المختمفة ،وتدريب طمبة الدراسات العميا عمى كتابة خطة بحثية

مقترحة ضمف مساؽ مناىج البحث ،ومناقشتيا أماـ الزمالء وبمشاركتيـ  ،والتركيز عمى بعض
الجوانب العممية في تدريس مقرر اإلحصاء ،وتكميؼ الطمبة باجتياز دورة تدريبية في برنامج

التحميؿ اإلحصائي الجاىز ،وتدريس مساؽ مناىج البحث العممي باستراتيجيات تدريسية متنوعة
تناسب اليدؼ منو.
.14دراسة( السالم.) 2011،بعنوان" :البحث العممي في مجال دراسات المعمومات-دراسة
لمتحديات التي تواجو الشراكة المجتمعية "

ىدفت الدراسة إلى بمورة المفيوـ العممي لمشراكة المجتمعية في قطاع البحث العممي

بشكؿ عاـ وفي قطاع دراسات المعمومات بشكؿ خاص ،ورصد أبرز التحديات والمعوقات التي
تواجو تطبيؽ ىذا المفيوـ في المجتمع السعودي  ،واستخدـ منيج تحميؿ المحتوى ،حيث استخدـ

الباحث أداة تحميؿ الوثائؽ  ،وكانت عينة الدراسة مجموعة مف البحوث والدراسات ذا الصمة
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بالموضوع محؿ البحث بالمغتيف العربية واإلنجميزية و بخاصة ما لو صمة بمعوقات الشراكة

المجتمعية  ،وتوصمت الدراسة إلى:

 .0عدـ وجود مفيوـ واضح ومحدد لمشراكة المجتمعية،وأنو نتج عف غموض مفيوـ
المشاركة وصعوبة قياسيا.

 .3واحجاـ بعض الشركات الخاصة عف الدعـ المادي .

 .2أف مف أىـ المعوقات المجتمعية ىو االعتقاد السائد بأف البحث العممي مف مسئولية
الدولة وعدـ القناعة بأىمية المشاركة ،و ضعؼ اإلحساس بالمسئولية االجتماعية.

 .2وجود تحديات إدارية وتنظيمية تعوؽ الشراكة المجتمعية مثؿ غياب اإلشراؼ اإلداري
وتعقد اإلجراءات اإلدارية وغياب التشريعات الحكومية وقمة التعاوف بيف المؤسسات

البحثية .

وأوصت الدراسة بضرورة رفع نسبة الوعي االجتماعي لدى األفراد والمؤسسات بأىمية الشراكة

المجتمعية في تطوير البحث العممي ،والعمؿ عمى الحد مف المعوقات التي تحد مف تفاعؿ
مؤسسات المجتمع عف طريؽ عمؿ استراتيجية موحدة لمشراكة البحثية بيف مؤسسات البحث

العممي و الحكومة  ،وتبنى المنيج التكاممي في دعـ المشروعات العممية والبحثية.
.15دراسة (مرتجى  )2011،بعنوان" :واقع تطبيق نتائج البحوث التربوية في الجامعات
الفمسطينية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وآليات األخذ بيا "

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف واقع تطبيؽ نتائج البحوث التربوية في الجامعات

الفمسطينية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،والتعرؼ عمى مدى تمتع البحوث التربوية في
الجامعات الفمسطينية بصيغ إجرائية قابمة لمتطبيؽ في الواقع التربوي الفمسطيني ،والتعرؼ إلى

المعوقات التي تحوؿ دوف االستفادة مف نتائج البحوث التربوية في الجامعات الفمسطينية مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،وتحديد اآلليات المقترحة لألخذ بنتائج البحوث التربوية مف
قبؿ متخذي القرار ،واستخدـ المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدـ الباحث االستبانة  ،و تكونت

عينة الدراسة مف () 05عضو ىيئة تدريس مف الجامعات اإلسالمية وجامعة األقصى وجامعة
غزة ممف ليـ خبرة في مجاؿ التدريس والبحث والعممي ،وتوصمت الدراسة إلى أف:

 .0أف واقع تطبيؽ نتائج البحوث التربوية في الجامعات الفمسطينية ضعيؼ ،حيث ال
تستغؿ نتائج تمؾ البحوث في تحسيف العممية التعميمية .

 .3أظيرت أف بعض الدراسات تتميز بصيغ قابمة لمتطبيؽ في الواقع الفمسطيني.
 .2كشفت الدراسة عف المعوقات والمشكالت التي تحوؿ دوف االستفادة مف نتائج البحوث
التربوية.
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 .2تقديـ مجموعة مف اآلليات لألخذ بنتائج البحوث التربوية مف قبؿ متخذي القرار.

وقد أوصت الدراسة بضرورة أف يكوف ىناؾ مسح لمدراسات الميدانية التي تناسب الواقع

الفمسطيني ،والعمؿ عمى تعميـ نتائج البحوث عمى مجتمع الدراسة ،والعمؿ بالبحوث الفريقية،
ألف نتائجيا أكثر مصداقية  ،والعمؿ عمى إيجاد جو بحثي يبعث الراحة واإلبداع في نفوس

أعضاء ىيئة التدريس  ،وترجمة األبحاث األجنبية لالستفادة منيا  ،ونقؿ تجارب حقيقية مف

الدوؿ األجنبية والعربية يستفاد منيا عمى أرض الواقع.

.16دراسة (محيسن  .) 2011 ،بعنوان" :المعوقات الشخصية وغير الشخصية لمبحث العممي
كما يدركيا أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية" .
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى المعوقات الشخصية وغير الشخصية لمبحث العممي كما

يدركيا أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية بغزة  ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي

التحميمي  ،واستخدـ الباحث االستبانة لمعرفة معوقات البحث العممي الشخصية وغير الشخصية
 ،وتكونت عينة الدراسة مف ( ) 072عضوًا مف أعضاء ىيئة التدريس ( :أستاذ دكتور – أستاذ
مشارؾ – أستاذ مساعد )  ،وتوصمت الدراسة إلى:

 .0عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في معوقات البحث العممي تعزى لجنس عضو
ىيئة التدريس أو لرتبتو العممية ( :أستاذ دكتور – أستاذ مشارؾ – أستاذ مساعد ) أو

الكمية( العموـ – التربية – اآلداب ) .

 .3ال توجد فروؽ في معوقات البحث العممي الشخصية تعزى لمجامعة التي يعمؿ
فييا(:األقصى – اإلسالمية – األزىر ) .

 .2وجود فروؽ في المعوقات غير الشخصية والمتمثمة في المعوقات المالية لصالح جامعة
األقصى  ،والمعوقات اإلدارية لصالح جامعة األقصى واألزىر .

وأوصت الدراسة بالتخمص مف المعوقات التي تحوؿ دوف إنجاز البحث العممي عف طريؽ أف

تخصص كؿ جامعة جزءًا مف ميزانيتيا لإلنفاؽ عمى البحث العممي  ،و رفع المكافآت
والرواتب التي تمنح ألعضاء ىيئة التدريس حتى ال يكوف الحاجة لمماؿ دافعًا لمقياـ بتدريس
ساعات إضافية كوسيمة تعويضية عف ضعؼ الراتب ،و البحث عف مصادر جديدة لتمويؿ

البحث العممي،و دعـ الجامعة ألعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في المؤتمرات والميمات
العممية.
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.07دراسة (الزيان  )2011،بعنوان" :معوقات البحث التربوي بجامعات غزة كما يراىا أعضاء
ىيئة التدريس وسبل تطويره"

ىدفت الدراسة إلى معرفة معوقات البحث التربوي في جامعات غزة  ،واستخدـ الباحث

المنيج الوصفي التحميمي  ،و قاـ الباحث ببناء استبانة ،وتكونت عينة الدراسة مف() 21عضوًا
مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعات غزة في التخصصات الثالثة( :أصوؿ التربية ،والمناىج

وطرائؽ التدريس ،وعمـ النفس) ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج ،مف أىميا:

 .0ال يوجد اختالؼ في تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لمعوقات البحث التربوي باختالؼ
المؤىؿ العممي( :دكتوراه ،ماجستير) في الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا ما عدا مجاؿ
المعوقات المادية والمعنوية ولصالح حممة شيادة الدكتوراه.

 .3ال يوجد اختالؼ في تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لمعوقات البحث التربوي باختالؼ
التخصص( :أصوؿ التربية ،مناىج وطرائؽ التدريس ،عمـ النفس).

وقدمت الدراسة جممة مف التوصيات لتجنب معوقات البحث التربوي ،مف أىميا :ضرورة

االىتماـ بنشر األبحاث التربوية ،وتوفير مجالت عممية متخصصة لممساعدة في ذلؾ ،والتركيز
عمى تمويؿ البحث التربوي لإلسياـ في تطويره.

 .07دراسة (البنا  )2011،بعنوان" :المعوقات التي تواجو المشرفين التربويين في تنفيذ
البحوث التربوية في محافظات غزة وسبل التغمب عمييا"
ىدفت الدراسة إلى اقتراح سبؿ لمتغمب عمى المعوقات التي تواجو المشرفيف التربوييف في

تنفيذ البحوث التربوية في محافظات غزة  ،وذلؾ مف خالؿ التعرؼ إلى ىذه المعوقات مف وجية
نظرىـ  ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،مف خالؿ إعداد استبانة ،وقد بمغت
عينة الدراسة(  )037مشرفًا ومشرفة ممثمة لمجتمع الدراسة( ) 051مشرفًا ومشرفة ،يعمموف في
مديريات التربية والتعميـ في محافظات غزة  ،لمعاـ الدراسي  3100ـ ،وتوصمت الدراسة إلى

التالي :

 .0عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بيف تقديرات
المشرفيف التربوييف تجاه معوقات البحث التربوي لدييـ تعزى لمتغير النوع  ،والمؤىؿ ،

والخدمة  ،والمديرية التي يعمؿ بيا المشرؼ التربوي .

 .3أىـ المعوقات التي تواجو المشرفيف التربوييف ىي  :عدـ توفير و ازرة التربية والتعميـ لمنح
دراسية خارجية أو داخمية لممشرفيف التربوييف لمحصوؿ عمى مؤىالت عميا  ،وعدـ توفر
الحوافز المادية والمعنوية لممشرؼ التربوي ،وكثرة األعماؿ اإلدارية والفنية المناطة
بالمشرؼ التربوي  ،وعدـ رصد و ازرة التربية والتعميـ ميزانية خاصة لإلنفاؽ عمى البحوث
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التربوية  ،وعدـ إيفاد المشرفيف التربوييف لممشاركة بأبحاث في المؤتمرات التربوية في

الدوؿ العربية.

وأوصت الدراسة بتوفير و ازرة التربية والتعميـ لمنح دراسية خارجية أو داخمية لممشرفيف التربوييف

لمحصوؿ عمى مؤىالت عميا  ،وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لممشرؼ التربوي ،و تقميؿ
األعماؿ اإلدارية والفنية المناطة بالمشرؼ التربوي  ،ورصد و ازرة التربية والتعميـ ميزانية خاصة

لإلنفاؽ عمى البحوث التربوية  ،وايفاد المشرفيف التربوييف لممشاركة بأبحاث في المؤتمرات
التربوية في الدوؿ العربية.

.19دراسة (جممبو و فرج اهلل  )2011 ،بعنوان ":دور البحث العممي في تحسين جودة األداء
األكاديمي ألعضـاء ىيئـة التدريـس بالجامعات الفمسطينية"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور البحث العممي في تحسيف جودة األداء األكاديمي

ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية  ،وتعرؼ أثر كؿ مف الجامعة والكمية وسنوات

الخدمة في ىذا الدور ؛ واستخدـ الباحثاف كذلؾ المنيج الوصفي  ،واستخدـ الباحثاف االستبانة

،حيث بمغت عينة الدراسة (  ) 075عضو ىيئة تدريس تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية الطبقية ،
وقد توصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا :

 .0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في دور البحث العممي في تحسيف جودة األداء
األكاديمي لعضو ىيئة التدريس تعزى لمتغيري ( :الجامعة والكمية) .

 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في دور البحث العممي في تحسيف جودة األداء
األكاديمي لعضو ىيئة التدريس تعزى لمتغير ( :سنوات الخدمة ) .

وأوصت الدراسة بضرورة توفير الظروؼ المالئمة لتبادؿ الخبرات البحثية والمينية بيف أعضاء
ىيئة التدريس في الرتب العممية المختمفة ،و تشكيؿ رابطة ألعضاء ىيئة التدريس  ،تيدؼ إلى
مناقشة القضايا البحثية التي تيميـ ،واإلشكاليات التي تواجييـ ،األمر الذي ينمي لدييـ وعياً

بحثيًا جادًا  ،وضرورة توفير الجامعات لمصادر المعمومات المختمفة التي تخدـ أعضاء ىيئة

ال ،والتي تراعي الجدة التي يستوجبيا عصر المعموماتية  ،واعتماد االشتراؾ في
التدريس فع ً
الدورات التطويرية كبند مف بنود سمـ الترقيات في الجامعات.

.20دراسة (األسمري )2010،بعنوان " :البحث العممي في كميات البنات بجامعات المممكة
الحكومية ومساىمتيا في تمبية متطمبات التنمية االجتماعية واالقتصادية "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع البحث العممي في كميات البنات  ،ومعرفة أبرز معوقات
البحث العممي لدى ىيئة التدريس في كميات البنات وأبرز عوامؿ النيوض بالبحث العممي في
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كميات البنات  ،والتعرؼ إلى آليات ربط البحث العممي في كميات البنات ،بمتطمبات خطط

التنمية االجتماعية االجتماعية واالقتصادية  ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي،
وأعدت االستبانة وتـ تطبيقيا عمى أفراد العينة  ،وتكونت عينة الدراسة مف(  )337مف عضوات
ىيئة التدريس في كميات البنات ،وتوصمت الدراسة إلى:

 .0أىمية ممارسة البحث العممي لدى عضوات ىيئة التدريس في كميات البنات لتمبية
متطمبات التنمية االجتماعية واالقتصادية .

 .3إف مف أبرز معوقات البحث العممي في كميات البنات قمة المصادر والدوريات في مكتبة
الكمية ،وانشغاؿ ىيئة التدريس باألعماؿ اإلدارية وغياب التنسيؽ مع جيات سوؽ العمؿ
في اتخاذ القرار حوؿ خطط الدراسة لمبحث العممي.

 .2إنو وجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة استجابة افراد العينة لمعبارات التي تقيس
واقع البحث العممي لعضوات ىيئة التدريس في كميات البنات نحو تطبيؽ خطط التنمية

االجتماعية واالقتصادية حسب(الجامعة،الدرجة العممية،سنوات الخدمة،عدد األبحاث) .

وأوصت الدراسة بتفعيؿ عوامؿ النيوض بالبحث العممي في كميات البنات لمواكبة متطمبات
التنمية االجتماعية واالقتصادية  ،وأف تيتـ الباحثات في كميات البنات باختيار عناويف لبحوث
ىادفة وموجية لخدمة قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية  ،والتنسيؽ بيف و ازرة التعميـ العالي

وو ازرة التخطيط لموصوؿ إلى آلية مشتركة تربط البحث العممي في كميات البنات بمتطمبات

التنمية االجتماعية واالقتصادية.

.21دراسة (حمس  )2009،بعنوان " :اإلنفاق عمى البحث العممي ودوره في جودة نوعية
اإلنتاج العممي في الجامعات الفمسطينية"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدى اإلنفاؽ عمى البحث العممي في الجامعات الفمسطينية
وانعكاساتو عمى نوعية اإلنتاج العممي ،واستخدـ الباحث منيج تحميؿ المحتوى ،وقد استخدـ

المقابمة الفردية كأداة لمدراسة وذلؾ مع مسؤولي عمادات البحث العممي والشؤوف اإلدارية ،
واستخدـ تحميؿ وثائؽ بيانات رقمية لميزانية عمادات البحث العممي وقاـ بالتعرؼ عف مدى

اإلنفاؽ عمى البحث العممي ومصادره  ،معتمداً عمى عينة مف الجامعات الفمسطينية(:
اإلسالمية -األزىر -األقصى) ،وقد توصمت الدراسة إلى أف اإلنفاؽ عمى متدني البحث العممي
وأف دور القطاع الحكومي والخاص في تمويؿ البحث العممي ،في الجامعات الفمسطينية متدف
مما ينعكس عمى نوعية اإلنتاج .

وقد أوصى الباحث بضرورة تفعيؿ مفيوـ الجامعة الرائدة المنتجة ،وتحويؿ البحوث

العممية مف أبحاث استيالكية إلى أبحاث مف أجؿ االستثمار ،وتوجيو الرسائؿ العممية واألبحاث
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الجامعية إلى بحوث تطبيقية متخصصة مقابؿ دعميا وتمويميا مف مؤسسات القطاع اإلنتاجي

الحكومي والخاص ،ومنح عمادات البحث العممي صالحيات واسعة بمواقع اإلنتاج والتعاقدات
البحثية لتسويؽ أفكارىا وأبحاثيا في الميداف عمى مستوى القطاعات الحكومية والقطاعات
مع العمؿ عمى إنشاء صندوؽ وطني لدعـ وتوسيع قاعدة البحث العممي في

الخاصة

الجامعات.

.22دراسة( الشرع والزغبي  )2009،بعنوان" :مشكالت البحث التربوي من وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس في كميات العموم التربوية في الجامعات األردنية الحكومية"
ىدفت إلى استقصاء مشكالت البحث التربوي التي يعاني منيا أعضاء ىيئة التدريس في

كميات العموـ التربوية في الجامعات األردنية الحكومية ،واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي
التحميمي ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحثاف بإعداد استبانة  ،وتكونت عينة الدراسة مف ()75
عضو ىيئة تدريس ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

 .0وجود مشكالت في إجراء البحوث التربوية تتمثؿ في الفرؽ البحثية ،ظروؼ العمؿ،
إجراءات النشر ،تحكيـ البحث ،وكتابة البحث .

 .3وجود فروؽ دالة في مشكالت البحث التربوي التي يعاني منيا أعضاء ىيئة التدريس
تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،وعدد البحوث المنشورة  ،والرتبة األكاديمية ،والجامعة

التي ينتمي إلييا عضو ىيئة التدريس .

وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير المكتبات المتطورة وتشجيع الباحثيف وتحسيف ظروؼ عمؿ

الباحثيف ،والعمؿ عمى إنشاء فرؽ بحثية .

.23دراسة (أبارو  )2009،بعنوان ":المشكالت التي تعترض حركة البحث العممي في جامعة
القرآن الكريم والعموم اإلسالمية في السودان"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى المشكالت التي تعترض حركة البحث العممي في جامعة

القرآف الكريـ والعموـ اإلسالمية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،واستخدـ الباحث المنيج
الوصفي التحميمي ،وأعد الباحث االستبانة وطبقيا عمى أفراد العينة  ،وتكونت عينة الدراسة مف
( )77عضو ىيئة تدريس ،وتوصمت الدراسة إلى:

 .0عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقدير المشكالت التي تعترض حركة البحث
العممي في جامعة القرآف الكريـ والعموـ اإلسالمية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
تعزى لمتغير الدرجة العممية.

 .3وجود العديد مف المشكالت أبرزىا الموائح الصادرة مف التعميـ العالي التي تقؼ عائقًا في
طريؽ البحث العممي ،وعدـ التفرغ لمبحث العممي بسبب األعباء التدريسية الكثيرة ،وقمة
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المنح والبعثات لمخارج ،وعجز اإلمكانيات المادية والفنية ،وغياب التشجيع المعنوي
والمادي ،ووجود فجوة كبيرة بيف نتائج البحوث وتطبيقيا ،وعدـ وضوح رؤية مفيوـ

البحث العممي،

وأوصت الدراسة بضرورة التشجيع المعنوي والمادي لمباحثيف ،و تخفيؼ األعباء الدراسية عمى
الباحثيف وتقميؿ الفجوة بيف نتائج البحوث وتطبيقو ،ووجود رؤية واضحة لمبحث العممي .
.24دراسة( العمايرة والسرابي  .)2008 ،بعنوان ":البحث العممي لدى أعضاء ىيئة التدريس
بجامعة اإلسراء الخاصة باألردن (معوقاتو ومقترحات تطويره)"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى معوقات البحث العممي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
اإلسراء الخاصة ،ومعرفة ىؿ ىناؾ فروقات دالة إحصائية في درجة تقديرىـ لمعوقات البحث
العممي تبعاً لمتغيرات الدراسة ( :النوع ،المؤىؿ العممي ،نوع الكمية  ،الخدمة) ،ومعرفة ىؿ ىناؾ
فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمقترحات تطوير البحث

العممي تبعًا لمتغيرات الدراسة ،واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي ،وكانت أداة الدراسة
عبارة عف استبانة  ،وتكونت عينة الدراسة مف( ) 71عضو تدريس موزعيف عمى كميات الجامعة

السبع  ،وقد توصمت الدراسة إلى:

 .0وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اإلسراء
الخاصة لمعوقات البحث العممي تبعاً لمتغير النوع ولصالح اإلناث.

 .3عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمعوقات
البحث العممي تبعًا لمتغير الخدمة.

 .2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمقترحات
تطوير البحث العممي تبعاً لمتغير النوع ولصالح اإلناث .

 .2عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تقدير أفراد العينة لمقترحات تطوير
البحث العممي تبعًا لمتغير الخدمة.

وقد أوصت الدراسة بأف توظؼ الجامعة نتائج البحوث التي يجرييا أعضاء ىيئة التدريس ،وأف
تعمف ذلؾ في نشرات عمادة البحث العممي  ،وأف تعقد الجامعة مؤتمرات صغيرة تشمؿ الكميات

المختمفة وبعض القطاعات اإلنتاجية التي يمكف أف تستفيد مف نتائج البحوث ،واعتبار البحث

المقدـ مف عضو ىيئة التدريس والموافؽ عمى نشره مؤىالً لممدرس لمترقية إلى وظيفة أعمى في

الجامعة.
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.25دراسة (صبيح )2005،بعنوان " :صيغ تمويل التعميم المستقاة من الفكر التربوي
اإلسالمي وأوجو اإلفادة منيا في تمويل التعميم الجامعي الفمسطيني"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى واقع تمويؿ التعميـ الجامعي ،والكشؼ عف صيغ تمويؿ

التعميـ المستقاة مف الفكر التربوي اإلسالمي مستخدمة الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،حيث
استخدمت االستبانة كأداة لمتعرؼ إلى واقع تمويؿ التعميـ الجامعي الفمسطيني ،و لمكشؼ عف
مدى االستفادة مف بعض الصيغ اإلسالمية ،وقد طبقت عمى عينة مف أعضاء مجالس

الجامعات البالغ عددىـ ()353عضواً ،وقد توصمت الدراسة إلى:

قمة الدعـ الحكومي مقارنة بالمؤسسات التي أنشئت في العيود اإلسالمية التي تعتمد سياسة

تمويمية تراعي البعد( االجتماعي -االقتصادي -السياسي -الديني)  ،وكانت في أغمبيا تعتمد
عمى الوقؼ اإلسالمي ،وأوصت الدراسة بتفعيؿ الوقؼ اإلسالمي بأشكالو المختمفة ،وذلؾ مف

اجؿ الوصوؿ لتعميـ جامعي أفضؿ .

.26دراسة( صالح  )2003،بعنوان ":معيقات البحث العممي ودوافعو لدى أعضاء ىيئة الييئة
التدريسية في الجامعات الفمسطينية "
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى معيقات البحث العممي ودوافعو لدى أعضاء ىيئة التدريس

في الجامعات الفمسطينية  ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وأعد الباحث االستبانة،

وتـ تطبيقيا عمى أفراد العينة ،وتكونت عينة الدراسة مف (  )372عضو تدريس ،وتوصمت

الدراسة إلى:

 .0وجود فروؽ دالة إحصائيًا في المعيقات المتعمقة بظروؼ العمؿ ،واألجيزة والتسييالت
المادية والمعنوية ،والنمو الميني ،والنشر والتوزيع والدرجة الكمية لممعيقات تبعاً لمتغير

المؤىؿ العممي ولصالح حممة الدكتوراة.

 .3ال توجد فروؽ إحصائياً في الدرجة الكمية لممعيقات ومجاالتيا مع وجود فروؽ دالة
إحصائيًا في مجاالت المعيقات المتعمقة باإلدارة المادية والمعنوية،والنمو الميني ،
والنشر والتوزيع  ،والدرجة الكمية تبعًا لمتغير الكمية ولصالح الكميات اإلنسانية .

 .2ال توجد وجود فروؽ دالة إحصائياً في مجاالت المعيقات المتعمقة بظروؼ العمؿ،
واإلدارة واألجيزة ،والتسييالت المادية والمعنوية  ،والنمو الميني  ،والدرجة الكمية)تبعًا

لمتغير الخدمة .

 .2وجود فروؽ دالة إحصائيًا في مجاؿ المعيقات المتعمقة بالنشر والتوزيع تبعًا لمخدمة
ولصالح أصحاب الخدمة أكثر مف(  )05سنة .
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 .5ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في أىداؼ البحث العممي تبعاً لمتغيرات(:الجامعة  ،المؤىؿ
العممي،الرتبة العممية  ،الكمية  ،األبحاث العممية المنشورة  ،الخدمة) .

وأوصت الدراسة بمطالبة و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية بإيجاد نوع مف التواصؿ بيف

الجامعات الفمسطينية فيما بينيا ،والتنسيؽ في إعداد المشاريع البحثية المشتركة بيف الجامعات
الفمسطينية ومطالبة الجامعات الفمسطينية بالتنسيؽ بينيا وبيف المؤسسات االىمية والحكومية
المعنية بالبحث العممي.

 .37دراسة (القحطاني  )2005،بعنوان  ":اإلنفاق عمى البحث العممي في الجامعات العربية"
ىدفت الدراسة إلى:

 .0تحديد أىـ العوامؿ التي تساعد عمى تنشيط عممية البحث العممي في الجامعات.
 .3التعرؼ إلى مصادر تمويؿ البحث العممي في بعض دوؿ العالـ.

 .2معرفة األسباب التي تسيـ في تدني مستوى اإلنفاؽ عمى البحث العممي الجامعي.

ولتحقيؽ ىذه األىداؼ اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي لوصؼ الظاىرة المدروسة مف
خالؿ جمع المعمومات وتصنيفيا  ،ومف ثـ تحميميا وتفسيرىا.

وكاف مجتمع العينة ىي المادة األدبية لحجـ اإل نفاؽ عمى البحث العممي لمجامعات العربية

مقارنة بالجامعات األوربية.

ومف أبرز النتائج التي توصمت ليا الدراسة ما يأتي:

ضآلة حجـ اإلنفاؽ المالي عمى البحث العممي في الجامعات العربية مقارنة بمثيالتيا في الدوؿ

األوربية ،وترجع الدراسة سبب ذلؾ إلى عدـ وجود مخصصات ميزانية مستقمة مشجعة لمبحث
العممي.

ومف أىـ توصياتيا:

 .0تعزيز الدعـ المالي الحكومي وتسييؿ اإلجراء اإلداري في مجاؿ البحث العممي.
 .3تشجيع القطاع الخاص لإلسياـ في دعـ البحث العممي.
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الدراسات األجنبية:

.1دراسة)آالوي وبيودري  )Beaudry& Allaoui 2012 ،بعنوان ":أثر تمويل البحوث
العامة والخاصة عمى اإلنتاج العممي :حالة تكنولوجيا النانو"

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر تمويؿ البحوث العامة والخاصة عمى اإلنتاج العممي في
تكنولوجيا النانو  ،واستخدـ الباحث منيج تحميؿ المحتوى  ،واستخدـ بطاقات المالحظة والتحميؿ

 ،وتكونت العينة مف (  )2732مف المنشورات العممية ؿ( ) 0007باحثاً و(  )577براءة اختراع

ؿ () 235مخترعاً  ،وتوصمت الدراسة إلى :

 .0أف األكاديميف الذيف يحصموف عمى أكبر كـ مف التمويؿ ينتجوف أكبر عدد مف
المنشورات العممية .

 .3أف تمقي كـ أكبر مف التمويؿ المخصص لمبحث عف طريؽ العقد الخاص تعود بالنفع
عمى اإلنتاجية العممية لألكاديمي .

 .2أف الباحثيف الذيف لدييـ أعماؿ نشر مشتركة عادةً ما يكوف ف أكثر إنتاجية.
وأوصت الدراسة بضرورة توفير التمويؿ العاـ والخاص لمبحوث اإلنتاجية وبراءات االختراع .
.3دراسة )كالسين وآخرون  )Clausen et al 2012 ،بعنوان " :نقمة من أجل التغيير:
دراسة وحدة البحوث في المجاالت العممية الناشئة ".
لقد أجريت في الممكة المتحدة والواليات المتحدة االمريكية وىولندا والسويد

واستراليا،ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الدور الذي تمعبو مراكز البحوث في الدوؿ المستيدفة في
توفير الدعـ المالي وتقديـ فرص عمؿ  ،وجذب الموىوبيف ،وتوفير التدريب المالئـ  ،وبالتالي
يحدث ذلؾ تغيي اًر ميماً في البحث عمى الصعيد العالمي  ،واستخدموا المنيج الوصفي التحميمي

،وأعدوا االستبانة ،وطبقوىا عمى أفراد العينة  ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )022مرك اًز بحثيًا ،
وتوصمت الدراسة إلى:

 .0أف الجامعات عمييا أف توفر أرضية خصبة لمراكز البحوث  ،وأف الدعـ الخارجي ودعـ
إدارة الجامعة ىو السبب وراء تقدـ المراكز البحثية .

 .3أف عممية جذب التمويؿ لمراكز البحوث ىو ضروري لالستمرار في قدرة مراكز البحوث
عمى تقديـ المعرفة في برامج البحث العممي .

 .2أف مراكز البحوث التي تطور قدراتيا في برامج الماجستير والدكتوراه ليا أكثر قدرة عمى
تحقيؽ أدوارىا في البحث العممي.
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وأوصت الدراسة بضرورة تقديـ الدعـ الطويؿ األمد لمبرامج األكاديمية لمجامعات  ،وأف تكوف
مراكز البحوث ذات جدوى اقتصادية واجتماعية ،وأف يتـ توفير دعـ مالي لمبحث العممي مف

عدة مصادر لضماف االستم اررية ،وأف التمويؿ ىو الذي يعطي الكفاءة لمبحث العممي وينميو

،وتشجيع الييئة التدريسية لاللتحاؽ بمراكز البحوث لتنمية العممية التعميمية في الجامعات.
.2دراسة) أوبفال ومافيولي

 )Ubfal & Maffioli 2011 ،بعنوان" أثر التمويل عمى

التعاون البحثي :أدلة من بمد نام "
التي أجريت في جميورية األرجنتيف ،و ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر التمويؿ عمى التعاوف
البحثي في بمد ناـ مف وجية نظر الباحثيف  ،واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي  ،وأعد

الباحثاف االستبانة وتـ تطبيقيا عمى أفراد العينة  ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )777باحثًا،
وتوصمت الدراسة إلى :

 .0أف ىناؾ آثا اًر إيجابياً لمبحوث التي تـ تمويميا عمى التعاوف بيف الباحثيف حيث يمكف
لممنح البحثية تعزيز التعاوف بيف الباحثيف في البمداف النامية .

 .3أف الباحثيف الذيف تـ تمويؿ أبحاثيـ قد يكونوف قادريف عمى توسيع برامجيـ البحثية
والبقاء بمستويات عالية مف التعاوف.

وأوصت الدراسة بأنو ينبغي عمى صناع القرار إعطاء اىتماـ كبير لمتعاوف البحثي ،وتقديـ المنح

البحثية حيث تعتبر حوافز لمباحثيف تشجيعاً عمى التعاوف المشترؾ ،وأف ذلؾ سيعود إيجابياً عمى
االقتصاد الوطني والمجتمع .

.2دراسة )أورانين ونعمانين  )Auranen & Nieminen 2010بعنوان ":تمويل البحوث
الجامعية وعممية النشر  -مقارنة دولية "
لقدأجريت في استراليا والدنمارؾ وفنمندا وألمانيا وىولندا والنرويج والسويد والمممكة

المتحدة ،ىدفت الدراسة التعرؼ إلى بيئات تمويؿ البحوث الجامعية المختمفة بيف البمداف ومقارنة
اإلنتاجية العممية مف حيث عمميات النشر الدولية في الدوؿ المستيدفة  ،واستخدـ الباحثاف منيج
تحميؿ المحتوى  ،حيث استخدما بطاقات التحميؿ في مستوى ومصادر تمويؿ البحث الجامعي

وتحميؿ اإلطار العممي وتحميؿ أنظمة الجامعات وحساب عمميات النشر التي تمت ،وقد تـ
تطبيقيا عمى العينة  ،وتكونت عينة الدراسة مف( ) 7نظـ تعميمية في دوؿ مختمفة  ،وتوصمت

الدراسة إلى:

 .0أف المممكة المتحدة واستراليا وفنمندا أكثر كفاءةً في توفير بيئة تمويؿ مناسبة لمبحث
العممي مف الدوؿ األخرى .
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 .3أف المممكة المتحدة واستراليا وفنمندا لـ تكف قادرة عمى زيادة قدرتيا في عمميات النشر
عمى الرغـ مف توفيرىا لبيئة تمويؿ مناسبة لمبحث العممي .

وأوصت الدراسة بزيادة تركيز تمويؿ الجامعات عمى عمميات النشر لمبحوث العممية و التركيز
ال مف الكـ  ،والتوجو إلى البحوث المبتكرة واإلبداعية.
عمى الكيؼ بد ً

.5دراسة) زوو  )Xu 2010،بعنوان ":الجامعة اإلقميمية -التعاون البحثي بين الجامعات
والصناعة استناداً إلى تحميل بيانات براءات االختراع ".

لقدأجريت في جميورية الصيف الشعبية ،ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدى التعاوف

البحثي بيف الجامعات والصناعة استنادًا إلى تحميؿ بيانات براءات االختراع وتحميؿ الشبكات
االجتماعية  ،واستخدـ الباحث منيج تحميؿ المحتوى  ،وتكونت العينة مف( ) 755سجالً بيانياً
مف براءات االختراع وتحميؿ الشبكات االجتماعية مف العاـ  3117-3110لقياس التعاوف

البحثي بيف الجامعات والصناعة  ،وتوصمت الدراسة إلى :

 .0أف براءات االختراع المشتركة تعكس تعاونًا بيف قطاع الصناعة و الجامعة في جميورية
الصيف الشعبية .

 .3أف التحميؿ الكمي وتحميؿ الشبكات االجتماعية مف بيانات براءات االختراع تساعد عمى
تحديد تصور واجراء تقييـ لمتعاوف بيف الجامعات والصناعة  ،وأيضاً تساعد عمى

التعاوف مف أجؿ تطوير وتقييـ السياسات ذات الصمة  ،وتوجد فرصاً جديدة

لإلبداع،وتسيـ في الحصوؿ عمى أنماط تعاونية مبتكرة بيف الجامعة وقطاع الصناعة .

وأوصت بتعزيز التعاوف بيف قطاع الصناعة و الجامعة في مجاؿ براءات االختراع.
.7دراسة) ىينز وآخرون Heinze 2009 ،

 )et alبعنوان":التأثيرات التنظيمية

والمؤسساتية عمى اإلبداع في البحث العممي ".
لقد أجريت في أوروبا و الواليات المتحدة األمريكية ،ىدفت الدراسة التعرؼ إلى
التأثيرات التنظيمية والمؤسساتية عمى اإلبداع في البحث العممي  ،واستخدـ الباحث منيج تحميؿ
المحتوى ،حيث استخدـ بطاقات التحميؿ إلنجازات البحث العممي اإلبداعية في مجاؿ

النانوتكنولوجي والوراثة بالتركيز عمى مستويات المجموعات و المستوى التنظيمي والمؤسساتي،
وتكونت العينة مف إنجازات بحثية ؿ ( )31باحثاً )01( ،في أوروبا و( )01باحثيف في الواليات

المتحدة األمريكية ( 05باحثًا في مجاؿ النانوتكنولوجي ،و( )5باحثيف في مجاؿ الوراثة)،
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
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 .0أف اإلنجازات اإلبداعية البحثية مرتبطة بحجـ المجموعة و السياؽ التنظيمي و الميارات
التقنية و القيادة المدعومة والوقت.

 .3أف ىناؾ تيديدًا محتمؿ لممؤسسة البحثية اإلبداعية ،وىو االىتماـ بزيادة التنافس عمى
منح تمويؿ مجمس البحث العممي عمى حساب االىتماـ المؤسساتي واإلدارة البحثية

وسياسة البحث.

 .2أف التحفيز خالؿ العمؿ يؤدي إلى تبادؿ مثمر في البحث العممي .
 .2أف البحوث المشتركة توفر فرصًا وافرة التبادؿ العممي المثمر.

وأوصت الدراسة بالتحفيز ،ألنو يؤدي إلى اإلبداع في البحث العممي ،وأوصت أيضًا بتعزيز

التبادؿ في البحث العممي بيف الباحثيف ،وتوفير إدارة تنظيمية لسياسات البحث العممي .

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

أوال_التعقيب عمى الدراسات السابقة التنمية البشرية المستدامة:
سارت الدراسات السابقة بالترتيب مف الحديث إلى القديـ ووفؽ البيئة التي جرت فييا

الدراسة (عربية ،أجنبية) ،و بعد االطالع عمى الدراسات السابقة ،توصمت الباحثة إلى أف تمؾ
الدراسات شممت العديد مف األفكار التي أمدتيا ببعض التوجييات الميمة في مجاؿ الدراسة

الحالية ،فقد أشارت غالبية الدراسات السابقة إلى أف إبراز مضموف األدوار التي تستطيع الجامعة
القياـ بيا لتنمية رأس الماؿ البشري ،وأف لمتنمية البشرية احتياجات مستقبمية؛ وال حظت الباحثة

أف معظـ ىذه الدراسات عزفت عف بحث و تطبيؽ متطمبات التنمية البشرية المستدامة.

ولـ تربط أي مف الدراسات بيف متطمبات التنمية البشرية المستدامة وعالقتيا بتمويؿ

البحث العممي كونيا المؤشر لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية في بيئة متغيرة  .وقد تعتبر ىذه

الدراسة – عمى حد عمـ الباحثة – األولى مف نوعيا في فمسطيف ،حيث لـ يتطرؽ أحد إلى

متطمبات التنمية البشرية في الجامعات الفمسطينية ،ولـ تربط أي دراسة بيف التنمية البشرية

المستدامة وعالقتيا بتمويؿ البحث العممي.

لذا كاف ال بد مف البحث في ىذا المجاؿ وتوضيح متطمبات التنمية البشرية المستدامة

في الجامعات الفمسطينية ،وكذلؾ توضيح عالقتيا بتمويؿ البحث العممي.وألف ىذا النوع مف

البحوث ،يعود بالنفع عمى الجامعات الفمسطينية ذاتيا وعمى المجتمع إذ إنيا تصبح أكثر قدرة
عمى تمبية احتياجات العامميف في الجامعات.
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أوجو التشابو واالختالف مع الدراسات السابقة:
 -من حيث مجتمع الدراسة وعينتيا:

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة القوقا ( ،)3105ودراسة بركات ( )3115في مجتمع

وعينة الدراسة المكونة مف أعضاء ىيئة التدريس  ،ولكف الدراسة الحالية اختمفت عف جميع
الدراسات

السابقةاألشقر(،)3105الجورانة(،)3102بدر(،)3102ابراىيمي(،)3102بركاتوحسيف(،)3103

نعيـ( ،)3103لموسي ( ،)3100الحسف ( ،)3100الصالح ( ،)3100ابو سميمة(،)3117

الشنطي(،)3117دراسة سارنوفكس( ،)3101دراسة سينغ( ،)3112دراسة زوىو( )3112مف
حيث مجتمع وعينة الدراسة.

 من حيث المنيج المستخدم:اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث استخداميا لممنيج الوصفي ولكف
الدراسة الحالية اختمفت بأنيا اتجيت إلى المنيج الوصفي اإلرتباطي.
 -من حيث األداة المستخدمة:

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسةالقوقا( ،)3105األشقر( )3105الجورانة(،)3102

بدر( ،)3102إبراىيمي( ،)3102بركات وحسيف( ،)3103نعيـ( ،)3103الصالح (،)3100

ودراسة بركات ( ،)3115ابو سميمة( ،)3117الشنطي( )3117باستخداـ االستبانة كأداة
رئيسة وذلؾ لمالءمتيا لموضوع الدراسة.

ثانيا_ التعقيب عمى الدراسات السابقة المتعمقة بتمويل البحث العممي:
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة (العربية -األجنبية) يتضح أنيا تتشابو مع
الدراسة الحالية مف حيث تناوليا لموضوع تمويؿ و دعـ البحث العممي ،إال أف الدراسة الحالية
تنفرد بمحاولة تحديد دور الجامعات الفمسطينية في تمويؿ البحث العممي،

وربط العالقة مع

متطمبات التنمية البشرية المستدامة ،لذا سمطت الباحثة الضوء عمى أىـ النتائج التي توصمت

إلييا الدراسات السابقة  ،كما اىتمت ببياف أوجو التشابو وأوجو االختالؼ بيف الدراسة الحالية
والدراسات السابقة ،ومف ثـ توضيح أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة  ،وكذلؾ إبراز أوجو

التميز لمدراسة الحالية.

لقد توصمت الدراسات السابقة إلى مجموعة مف النتائج ،كاف أبرزىا:

 .0وجود معوقات وتحديات لمبحث العممي في الجامعات العربية والفمسطينية  ،مف أبرزىا
تدني اإلنفاؽ عمى البحث العممي وندرة المصادر والدوريات.
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 .3ىناؾ أولويات لتطوير البحث العممي في ضوء التحديات المعاصرة أىميا تطوير
الباحثيف وتحسيف بيئة البحث العممي .

 .2تطوير البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ميمًا لتطوير وتنمية مؤسسات التعميـ
العالي.

 .2دور البحث العممي في المؤسسات اإلنتاجية في فمسطيف والدوؿ العربية محدود جداً.
 .5البحث العممي في الجامعات ميماً لتمبية متطمبات التنمية االجتماعية واالقتصادية .

 .7غياب الحوافز المادية والمعنوية المقدمة لمباحثيف في الوطف العربي يؤثر عمى اإلنتاجية
البحثية

 .7تدني دور القطاع الحكومي والخاص في تمويؿ البحث العممي في الجامعات العربية
والفمسطينية ينعكس عمى نوعية اإلنتاج .

 .7أىمية استخداـ شبكة اإلنترنت في البحث العممي ،لإلطالع عمى مستجدات البحوث
العممية في جميع أنحاء العالـ .

 .5األكاديميوف الذيف يحصموف عمى أكبر كـ مف التمويؿ ينتجوف أكبر عدد مف المنشورات
العممية.
 .01تعزيز التعاوف بيف الباحثيف واجراء البحوث المشتركة يحسف مف جودة البحث
العممي.

 .00توفير بيئة تمويؿ مناسبة لمبحث العممي يساعد عمى نشره والنيوض بو.

 .03براءات االختراع تعكس تعاونًا بيف قطاع الصناعة و الجامعة وتوجد فرصًا جديدة
لإلبداع.

.02توفير فرص لمتبادؿ العممي المثمر داخؿ الوطف وخارجو يعمؿ عمى تبادؿ الخبرات.

أوجو التشابو واالختالف مع الدراسات السابقة:
-

حيث اليدف من الدراسة :

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة جزئيًا في موضوعيا وبعض مف أىدافيا

مثؿ دراسة الشيخ خميؿ( )3102التي تناولت واقع البحث العممي  ،ودراسة العبيدي()3103
التي تناولت واقع البحث العممي أنموذج  ،ودراسة اعبياف ( )3103في دعـ البحث العممي،

دراسة المزيف (  )3103التي تناولت أولويات البحث العممي ،ودراسة سمارة والتؿ ( ، )3103

ودراسة العريني(  ) 3101التي تناولت واقع البحث العممي  ،و دراسة مناعي ( ) 3100التي
تناولت دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العممي  ،ودراسة جممبو وفرج اهلل () 3100
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والتي ركزت عمى دور البحث العممي في تحسيف جودة األداء األكاديمي،كما اختمفت الدراسة

الحالية عف دراسة فروانة ( ، ) 3103ودراسة محيسف(  ، ) 3100ودراسة الزياف (،) 3100
ودراسة الشرع والزغبي(  ، )3115ودراسة أبارو (  )3115و دراسة العمايرة والسرابي(
 )3117والتي كشفت مشكالت ومعوقات البحث العممي في الجامعات ،ودراسة الحولي وأبو
دقة ( )3103التي أكدت عمى توظيؼ البحث العممي في تطوير مؤسسات التعميـ العالي  ،بينما
دراسةالعاجز وحماد ( )3100وضعت مقترحاً لدور البحث العممي في تحقيؽ الشراكة الفاعمة مع

قطاعات اإلنتاج ،ودراسة الموح والموح (  ) 3100التي تناولت معوقات استخداـ شبكة اإلنترنت

في البحث العممي ،ودراسة حماد وعساؼ ( )3100والتي ناقشت أسباب الفجوة بيف البحث

التربوي وصناعة السياسة التعميمية ،ودراسة عطواف والفميت ( )3100التي حددت كفايات
البحث العممي في كميات التربية ،ودراسة السالـ ( ) 3100التي ركزت عمى الشراكة المجتمعية
لمبحث العممي ومعوقات تطبيقيا  ،ودراسة مرتجى ( )3100والتي كشفت عف واقع تطبيؽ
نتائج البحوث ،أما دراسة البنا (  )3100فقد ناقشت معوقات البحث العممي بالنسبة لممشرفيف

التربويف وقدمت سبؿ لمتغمب عمييا ،وأما دراسة األسمري ( ) 3101فقد ركزت عمى مساىمة
البحث العممي في تمبية متطمبات التنمية االجتماعية واالقتصادية  ،ودراسة حمس( ) 3115
التي تناولت اإلنفاؽ عمى البحث العممي ودوره في جودة نوعية اإلنتاج العممي  ،ودراسة بركات
( )3117التي استطمعت اآلراء حوؿ تطبيؽ أعضاء ىيئة التدريس لشبكة اإلنترنت ،ودراسة
صبيح (  )3115والتي قدمت صيغاً إسالمية لتمويؿ التعميـ العالي والبحث العممي  ،ودراسة

صالح (  )3112التي أظيرت دوافع ومعيقات البحث العممي لمييئة التدريسية  ،أما دراسة آالوي
وبيودري ( ) 3103فقد ركزت عمى أثر تمويؿ البحوث العامة والخاصة عمى البحث العممي ،
ودراسة كالسيف وآخروف ( )3103التي أوضحت أىمية دور مراكز البحوث في تطوير

المجاالت العممية الناشئة  ،ودراسة أوبفاؿ ومافيولي ( )3100التي تعرفت إلى أثر التمويؿ
عمى التعاوف البحثي ،أما دراسة أورانيف ونعمانيف ( )3101التي قارنت تمويؿ البحوث ونشرىا
في مجموعة مف البمداف المتطورة ،بينما أكدت دراسة زوو ( )3101عمى التعاوف البحثي بيف

الجامعات والصناعة  ،و ركزت دراسة ىينز وآخروف ( ) 3115عمى التأثيرات التنظيمية
والمؤسساتية عمى اإلبداع في البحث العممي .
 -من حيث األداة المستخدمة:

اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا المنيج الوصفي التحميمي

مثؿ :دراسة الشيخ خميؿ( ، )3102ودراسة العبيدي( ، )3103ودراسة اعبياف ( )3103دراسة
المزيف ( ، )3103ودراسة سمارة والتؿ (، )3103ودراسة فروانة ( ، )3103ودراسة
األسمري( ، )3101ودراسة مناعي( ،) 3100و دراسة الموح والموح ( ، )3100ودراسة عطواف
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والفميت ( ،)3100و دراسة محيسف ( ، ) 3100ودراسة مرتجى ( ، ) 3100دراسة الزياف

( ،)3100و دراسة البنا ( ، )3100و جممبو و فرج اهلل ( ، )3100ودراسة العريني (، )3101
ودراسة الشرع والزغبي ( ، )3115ودراسة أبارو( ، )3115ودراسة بركات( ، ، )3117دراسة

العمايرة والسرابي(، ) 3117ودراسة صبيح( ، )3115ودراسة صالح (، )3112و دراسة
كالسيف وآخروف (  ، )Clausen et al 2012ودراسة أوبفاؿ ومافيولي

). )2011

Ubfal & Maffioli

واختمفت الدراسة الحالية عف دراسة الحولي و أبو دقة(  ، )3103ودراسة السالـ( ، )3100

ودراسة حمس ( ، )3115ودراسة آالوي وبيودري  )Beaudry& Allaoui (2012و دراسة

أورانيف ونعمانيف ) Auranen & Nieminen (2010ودراسة زوو  )2010(Xuودراسة
ىينز وآخروف  )et al ) Heinze 2009والتي استخدمت منيج تحميؿ المحتوى  ،واختمفت

أيضًا عف دراسة العاجز وحماد ( ، )3100و ودراسة حماد وعساؼ ( ) 3100والتي استخدمت
المنيج الوصفي المسحي.

 من حيث مجتمع الدراسة وعينتيا:اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اختيار أعضاء الييئة التدريسية في

الجامعات كمجتمع وعينة الدراسة مثؿ دراسة الشيخ خميؿ( ، )3102ودراسة العبيدي(، )3103
ودراسة اعبياف (، )3103دراسة سمارة والتؿ (، )3103ودراسة فروانة (، )3103و دراسة

العاجز وحماد( ، )3100دراسة الموح والموح (، )3100و دراسة محيسف ( ، )3100ودراسة
مرتجى ( ،) 3100دراسة الزياف  ،3100و دراسة البنا( ،) 3100وجممبو و فرج اهلل ( )3100

،ودراسة األسمري( ، )3101ودراسة الشرع والزغبي ( ، )3115ودراسة أبارو( ، )3115ودراسة
بركات(، )3117دراسة العمايرة والسرابي(، ) 3117ودراسة صالح (. )3112

واختمفت الدراسة الحالية عف دراسة المزيف ( )3103والتي طبقت عمى طمبة الدراسات العميا

و دراسة الحولي و أبو دقة ( )3103التي استخدمت الممخصات البحثية ،و دراسة مناعي
( )3100التي طبقت عمى القادة األكاديميف ،ودراسة عطواف والفميت( ) 3100التي طبقت عمى
طمبة الدراسات العميا في كمية التربية بجامعتي األزىر واإلسالمية بغزة ،ودراسة السالـ ()3100

التي استخدمت مجموعة مف البحوث والدراسات العربية واإلنجميزية ،و دراسة البنا( )3100التي
طبقت عمى مشرفي مديريات التربية والتعميـ  ،ودراسة العريني ( )3101التي طبقت عمى
مسؤولي مراكز البحوث  ،ودراسة حمس ( )3115التي تـ جمع البيانات الرقمية لميزانيات

عمادات البحث العممي في الجامعات ، ،ودراسة صبيح( )3115التي طبقت عمى أعضاء
مجالس الجامعات  ،ودراسة آالوي وبيودري ( )Beaudry& Allaoui 2012والتي طبقت عمى
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المنشورات العممية وبراءات االختراع ،و دراسة كالسيف وآخروف ))Clausen et al 2012
والتي طبقت عمى مراكز البحوث  ،ودراسة أوبفاؿ ومافيولي (  )Ubfal & Maffioli 2011و
دراسة أورانيف ونعمانيف ) )Auranen & Nieminen 2010والتي طبقت عمى نظـ تعميمية

لمجموعة مف الدوؿ  ،ودراسة زوو ()Xu 2010والتي طبقت عمى بيانات براءات االختراع
والشبكات االجتماعية  ،ودراسة ىينز وآخروف )et al Heinze) 2009والتي طبقت عمى

الباحثيف .

أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
ساعدت الدراسات السابقة الباحثة عمى تجنب دراسة قضايا سبؽ وأف درسيا غيرىا مف

الباحثيف .وذلؾ عمى النحو التالي:

 .0االطالع عمى األدوات المستخدمة في ىذه الدراسات ،واالنتقاء منيا بما يتناسب مع
موضوع الدراسة.

 .3االستفادة مف الدراسات السابقة في تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة ،ومنيجية
الدراسة.

 .2وفرت الدراسات السابقة عمى الباحثة الجيد بتزويدىا بأسماء العديد مف الكتب والمراجع
ذات الصمة بموضوع الدراسة.

 .2ساىمت الدراسات السابقة الباحثة في بناء أداة الدراسة  ،وتحديد مجاالتيا  ،وفقراتيا.

 .5ساعدت الدراسات السابقة في عرض ومناقشة النتائج وتفسيرىا ،وتقديـ التوصيات
والمقترحات.

 ما يميز الدراسة الحالية:تعتبر ىذه الدراسة –عمى حد عمـ الباحثة –األولى مف نوعيا في فمسطيف حيث لـ

يتطرؽ احد لمتطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية وعالقتيا بتمويؿ

البحث العممي.

ويتوقع ليذه الدراسة أف تضيؼ المعرفة لألدب النظري في متطمبات التنمية البشرية المستدامة

في الجامعات و مدى إمكانية تطبيقيا باالستفادة مف الخبرات العالمية في ىذا المجاؿ ،ولتفتح

المجاؿ أماـ الباحثيف بما قد تتوصؿ إليو مف نتائج إلجراء دراسات أخرى.

 -تتميز الدراسة الحالية في اختيارىا لمجتمع الدراسة والمتمثؿ في أعضاء الييئة التدريسية

(أستاذ دكتور –أستاذ مشارؾ –أستاذ مساعد ) مف الجامعة االسالمية وجامعة األزىر وجامعة

فمسطيف وجامعة األقصى ،وذلؾ لمعرفتيـ بواقع البحث العممي ولخبرتيـ في مجاؿ إعداد

البحوث وتطبيقيا .
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الطريقة واإلجراءات
توضح الباحثة في ىذا الفصل الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني من

ىذه الدراسة من حيث المنيجية ،ومجتمع الدراسة وعينتيا ،واألداة التي استخدمتيا الدراسة

والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل بيانات العينة االستطالعية الختبار صدق وثبات

األداة ،ومن ثم جمع بيانات العينة الكمية وتصفيتيا وتحميميا لمتوصل إلى النتائج النيائية لمدراسة،
وذلك عمى النحو التالي:

منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي ،الذي يبحث عن الحاضر،

وييدف إلى تجييز بيانات فإثبات فروض معينة تمييداً لإلجابة عن تساؤالت محددة بدقة تتعمق

بالظواىر الحالية ،واألحداث الراىنة التي يمكن جمع المعمومات عنيا في زمان إجراء البحث ،وذلك

باستخدام أدوات مناسبة

(األغا)43:2002،

،إذ تحدد الدراسة الوصفية الوضع الحالي لمظاىرة المراد

دراستيا وىو منيج يستخدم االستبانات في جمع البيانات عمى أن تكون عمى درجة من الصدق

والثبات

(أبو عالم،

 ،)50:2011أما الجزﺀ االرتباطي بين المتغيرات تصف درجة العالقة بين المتغيرات

وصفًا كميًا ،ألن الغرض من جمع البيانات تحديد الدرجة التي ترتبط بيا المتغيرات بمعامل االرتباط،
الذي يعني أن درجات متغير ما ترتبط بدرجات متغير آخر".

(عالم)279:2000،

ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة بإخضاع المتغيرات لمتحميل اإلحصائي باستخدام

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية واختبار (ت) لمفرق بين متوسطي

عينتين مستقمتين  ،وتحميل التباين األحادي ،وكذلك اختبار االرتباط واالنحدار باستخدام برنامج الرزم
اإلحصائية لمعموم االجتماعية (.)SPSS

مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاﺀ الييئة األكاديمية المتفرغة في الجامعات األربعة

الفمسطينية في المحافظات الجنوبية (اإلسالمية ،األزىر ،فمسطين ،األقصى) والذين يحممون درجة
الدكتوراه من الجنسين ،حيث بمغ حجم المجتمع األصمي لمدراسة ( )666عضو ىيئة أكاديمية في
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جميع التخصصات من كل الكميات التابعة لمجامعات األربع الالتي وقع االختيار عميين كمحدد

مكاني ومؤسسي لمدراسة.

عينة الدراسة:

.1حجم العينة:

ال من أشكال الدراسات المسحية ،وعميو تم احتساب حجم العينة التي تم
تعتبر الدراسة شك ً

تطبيق عمييا أدوات الدراسة وذلك باستخدام ثالثة عوامل وىي مستوى الثقة ( )%95ومرحمة ثقة

( ،)%82.5-%77.5وحجم مجتمع الدراسة األصمي( ،)666وتبين أن حجم العينة يساوي ()244
عضو من الجنسين  ،وتم التأكد من ذلك ضمن معادلة حساب حجم العينة الخاصة بالدراسات

المسحية وىي كاآلتي:

حجم العينة=] (القيمة المعيارية لمستوى الثقة) X 2معدل الظاىرة  Xمعدل متممة الظاىرة[ ( /فترة الثقة)

عمماً بأن :

 -القيمة المعيارية لمستوى الثقة ( %95

95%

2

1.96 =)Z

 -افتراض معدل الظاىرة من توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات

الفمسطينية ( ،0.8=%80=)Pوبالتالي سيكون معدل متمم الظاىرة (.0.2 = %20 =)P-

 -فترة الثقة (0.05 = %5= )C

وعند تطبيق المعادلة عمى المعطيات السابقة بالشكل التالي:

حجم العينة= ] ( 246 = 2)0.05( / [ 0.2 X 0.8 X 2)1.96عضوًا من الجنسين

وىذا الحجم يمثل تقريبا ( )%37من مجتمع الدراسة.

 .2طريقة اختيار العينة:

تم سحب أفراد العينة من أربع جامعات في المحافظات الجنوبية ،حيث تم اختيار جامعتين

أىميتين(اإلسالمية واألزىر)  ،وىما أكبر جامعتن في المحافظات الجنوبية من حيث عدد الطمبة
وأعضاﺀ الييئة األكاديمية ،جامعة حكومية (األقصى) وكذلك عدد طالبيا وأعضاﺀ الييئة األكاديمية

كبير  ،وجامعة خاصة (فمسطين) حيث تعتبر من أكبر الجامعات الخاصة في المحافظات الجنوبية،
تم اختيار الجامعات بطريقة عشوائية بسيطة وىي القرعة ،ومن ثم تم حصر أعداد الييئة األكاديمية

التي تحمل درجة الدكتوراه ومتفرغة والتي تم الحصول عمييا من الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين
109

الفصل الرابع

لكل جامعة حسب الخطاب الموجو إلييم من قبل عمادة الدراسات العميا والشؤون األكاديمية في

جامعة األزىر لحصر أعداد الييئة األكاديمية وتسييل ميمة باحث كما ىو موضح بالممحق (.)4

بعد حصر أعداد الييئة األكاديمية من الجامعات األربعة  ،تم اختيار أفراد العينة وعددىم (240
عضواً) بالطريقة العشوائية الطبقية حسب الجامعة والجنس ،عمماَ بأنو تم اختيار ( )30عضواً من

الييئة األكاديمية بنفس الطريقة مسبقاً كعينة استطالعية ،وبعد االنتياء من العينة االستطالعية

وتطبيق اختبارات الصدق والثبات لألداة ،تم تحديد العدد المناسب من كل جامعة في المرحمة الثانية

لمعينة األصمية ،وتم استثناﺀ أفراد العينة االستطالعية ،من العينة األصمية عند تطبيق المعامالت

اإلحصائية .ومن الجدير بالذكر أنو تم ترقيم االستبانات بأرقام مشفرة من قبل الباحثة لكل استبانة
وتم توزيعيا عمى الجامعات األربعة وذلك بشكل رسمي برسالة موجية من عمادة الدراسات العميا
والشؤون األكاديمية في جامعة األزىر لمشؤون اإلدارية في الجامعات األربعة كما ىو موضح بممحق

( )4إلمكانية الوصول ألعضاﺀ الييئة األكاديمية في كمياتيم ،حيث تم توزيع االستبانات عمييم
حسب تواجدىم في زمن تطبيق الدراسة دون تدخل من الباحثة بحيث أخذ باالعتبار نسبة الجنسين

في كل جامعة ،عمماً بأنو تم توزيع ( )300استبانة في الجامعات األربعة لمحصول عمى أكبر عدد

ممكن من أفراد العينة ،ولكن كانت نسبة االستجابة من أفراد المجتمع ( )%84حيث تم الحصول

عمى ( )252استبانة تمت تعبئتيا ،وبعد الفرز والتأكد من كمال البيانات تم حذف أثنتى عشر
استبانة لعدم كمال البيانات فييا ليصبح حجم عينة الدراسة النيائي ( )240عضواً من الجنسين.

.3العينة االستطالعية:

طبقت الباحثة أداة الدراسة عمى عينة استطالعية مكونة من ( ) 30عضو من الييئة

األكاديمية من الجامعات األربعة في المحافظات الجنوبية ،وذلك لمتأكد من صدق وثبات األداة ،وتم

استثناﺀ أفراد العينة االستطالعية من أفراد العينة األصمية عند التحميل اإلحصائي.
.4خصائص عينة الدراسة:

تم تطبيق الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية مكونة من ( )240عضواً ىيئة أكاديمية من

الجامعات األربع ،وكانت خصائص وتوزيع أفراد العينة تبعًا لبعض المتغيرات المستقمة كما يمي:
الرسم البياني التالي يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً لمجنس:
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82.5

17.5
(

(

)

)

ال سم البي ي () 4.1
ت زيع أف اد العي ة تبع ً للج س

والرسم البياني التالي يوضح توزيع أفراد العينة تبعًا لمرتبة األكاديمية:

%72.2

%9.6
أست (

%16.2
)

أست

(

)

أست

س د(

ال سم البي ي () 4.2
ت زيع أف اد العي ة تبع ً لل تبة األ دي ية

والرسم البياني التالي يوضح توزيع أفراد العينة تبعًا لعدد سنوات الخدمة:
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%81.2

%2.1

%16.7
س ا (

أ

)

س ا (

-

)

س ا (

أ

)

ال سم البي ي ( )4.3
ت زيع أف اد العي ة تبع ً لعدد س ا الخد ة

والرسم البياني التالي يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً لمجامعة:

%34.2
%29.2

%28.3

%8.3
األ

(

)

فلس ي (

)

األز (

)

ال سم البي ي ( )
4.4
ت زيع أف اد العي ة تبع ً للج عة
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والرسم البياني التالي يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً لمكمية التي يتبعون ليا:

%58.8
%41.2

العل م ا س ية (

العل ية (

)

)

ال سم الب ي () 4.5
ت زيع أف اد العي ة تبع ً لل لية

ويمخص خصائص أفراد العينة تبعاً لممتغيرات المستقمة سالفة الذكر بالجدول التالي:
جدول ()4.1
خصائص أفراد العينة تبعاً لممتغيرات الديموغرافية واألكاديمية

الجنس:

المتغير

العدد

النسبة ()%

ذكور
إناث

198
42

82.5
17.5

الرتبة األكاديمية:

أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ

عدد سنوات الخدمة:
أقل من  5سنوات
 01-5سنة

178
16.2
9.6

5

40
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74.2
39
23

2.1

16.7
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أكثر من  01سنوات

الجامعة:

اإلسالمية
األزهر
فمسطين
األقصى

الكمية:

195

29.2
28.3
8.3
34.2

عممية
عمو إنسانية

99
141

81.2

70
68
20
82

41.2
58.8

جمع البيانات وأداة الدراسة:
جمعت الباحثة البيانات من أفراد العينة باستخدام استبانة مصممة لدراسة "متطمبات التنمية البشرية

المستدامة وعالقتيا بتمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية" ،وذلك

بعد االطالع عمى مجموعة من المراجع والدوريات والكتب المتعمقة بالموضوع ،ومن ثم تم تصميميا

واعدادىا وعرضيا عمى المشرف ،وعمى مجموعة من المحكمين الخبراء والمختصين في مجال
التربية الذين قاموا بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل واضافة وحذف ما يمزم ،وبعد التأكد من صدق
األداة وثباتيا عمى أفراد العينة االستطالعية تم توزيع االستبانة عمى باقي أفراد العينة األصمية الذين

تم اختيارىم بشكل عشوائي طبقي كما تم توضيحو مسبقًا.
وتتكون االستبانة من مقياسين:

المقياس األول :لقياس درجة متطمبات التنمية البشرية المستدامة ،وتتكون من ( )57فقرة موزعة عمى
أربعة محاور وىي كالتالي:

ممحق ()3

 المحور األول  :المتطمبات المينية واألكاديمية وتتكون من ( )15فقرة. -المحور الثاني :المتطمبات البحثية وتتكون من ( )14فقرة .

 المحور الثالث :المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية وتتكون من ( )17فقرة. -المحور الرابع :المتطمبات االجتماعية وتتكون من ( )11فقرة.
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المقياس الثاني :لقياس درجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ،وتتكون من()18

فقرة.

وقد كانت االستجابة عمى المقياسين وفقا لتدرج خماسي عمى طريقة ليكرت( :موافق بشدة ،موافق

بدرجة متوسطة ،موافق بدرجة ضعيفة ،غير موافق ،غير موافق بشدة) ،وتصحح بالدرجات (،4 ،5

 )1 ،2 ،3عمى التوالي ،وجميع الفقرات إيجابية لمتصحيح.

ويتم احتساب درجة المفحوص عمى المقياس األول بجمع درجاتو عمى كل محور وجمع درجاتو

عمى األربعة محاور لحساب الدرجة الكمية ،وتتراوح درجة المفحوص عمى المقياس األول ككل بين
( 258- 57درجة)  ،وتعبر الدرجة المنخفضة ضعف درجة توافر متطمبات التنمية البشرية
المستدامة في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية ،فيما تعبر الدرجة المرتفعة عن ارتفاع
توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات.

أما بالنسبة لممقياس الثاني فيتم احتساب درجة المفحوص بجمع درجاتو عمى كل الفقرات لحساب

الدرجة الكمية ،وتتراوح درجة المفحوص عمى المقياس الثاني ككل ما بين (  90 -18درجة) وتعبر
الدرجة المنخفضة ضعف درجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات
الجنوبية ،فيما تعبر الدرجة المرتفعة عن ارتفاع واقع تمويل البحث العممي في الجامعات.

المحك المعتمد في الدراسة:

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة  ،فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من
خالل حساب المدى بين درجات المقياس( ،)4=1-5ومن ثم تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس

لمحصول عمى طول الخمية ،أي( ، ) 0..0=4/5وبعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في

المقياس ( بداية المقياس وىي واحد صحيح )  ،وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية  ،وىكذا أصبح
طول الخاليا كما ىو موضح في الجدول اآلتي:
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جدول ()4.2
المحك المعتمد في الدراسة

مستوى الموافقة

بدرجة كبيرة جداً

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة قميمة

بدرجة قميمة جداً

الوسط الحسابي

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

(طول الخمية)

الوزن النسبي

5-2.4

%011-%12

2.4-4.2

4.2-4.2

4.2-0.1

0.1-0

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

%12-%21

%21-%54

%54-%42

%42-%41

وىذا يعطي داللة واضحة عمى أن المتوسطات التي تقل عن ( )1..0تدل عمى وجود درجة قميمة
جداً من الموافقة عمى فقرات االستبانة ،أما ما يساوي أو يزيد عن ( )4.20فيدل عمى وجود درجة
كبيرة جدًا من الموافقة ،وىذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي تم اعتماده في

تصحيح أداة الدراسة .

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم عمى مستوى االستجابة ،اعتمدت الباحثة عمى ترتيب المتوسطات

الحسابية عمى مستوى المجاالت لألداة ككل  ،ومستوى الفقرات في كل مجال  ،وقد حددت الباحثة

درجة الموافقة حسب المحك المعتمد لمدراسة

صدق االستبانة:

.0الصدق الظاهري (صدق المحكمين):
عرضت الباحثة بعرض أداة الدراسة (االستبانة) في صورتيا األولية ممحق ( )1عمى

مجموعة من المحكمين تألفت من المشرف و ( )17من أعضاء الييئة األكاديمية في الجامعات

الفمسطينية متخصصين في مجال أصول التربية ،ويوضح الممحق ( )2أسماء المحكمين الذين قاموا

بت حكيم أداة الدراسة ،وقد طمبت الباحثة من المحكمين إبداء آرائيم في مدى مالءمة العبارات لقياس
ما وضعت ألجمو ،ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة لممحور الذي ينتمي إليو،

ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية (المتغير المستقل:

متطمبات التنمية البشرية المستدامة) ،وفقرات(المتغير التابع :واقع تمويل البحث العممي) ،ىذا

باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضروريًا من تعديل العبارات أو حذفيا أو إضافة عبارات جديدة ألداة

الدراسة ،وكذلك إبداء آرائيم فيما يتعمق بالمتغيرات الديموغرافية واألكاديمية المستقمة األخرى إلى

116

الفصل الرابع

جانب مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في االستبانة .عمماً بأن تحكيم االستبانة تم بطمب رسمي
من خالل خطاب تم إرسالو من الباحث إلى المحكمين مرفق بأداة الدراسة ،وفي ضوﺀ ذلك تم إجراء

بعض التعديالت عمى االستبانة األولية مثل استبعاد بعض الفقرات واضافة فقرات أخرى ،وفصل
بعض الفقرات في محاور مستقمة  ،وكذلك بعض التعديالت عمى المتغيرات الديموغرافية واألكاديمية

حيث خرجت االستبانة في صورتيا النيائية ممحق( .)3

واستنادًا إلى المالحظات والتوجييات التي أبداىا المحكمون قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي
اتفق عمييا معظم المحكمين ،حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منيا.

 .4صدق االتساق الداخمي:

لمتحقق من صدق االتساق الداخمي وصدق التحميل التمييزي وثبات استبانة " متطمبات

التنمية البشرية المستدامة وعالقتيا بتمويل البحث العممي" ،قامت الباحثة بتطبيقيا عمى أفراد العينة

االستطالعية (ن= )30من أعضاﺀ الييئة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية في المحافظات

الجنوبية.

قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخمي بتقدير ارتباط الدرجة الكمية لكل محور مع

الدرجة الكمية لمحاور االستبانة  ،وكذلك بتقدير ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكمية لمحورىا،

والجداول التالية توضح ذلك:

جدول ()4.3

قيم االرتباطات بين درجة كل محور والدرجة الكمية لممحاور األربع لمتطمبات التنمية البشرية المستدامة
م.

معامل

المحاور

مستوى الداللة

االرتباط
-0

المحور األول :المتطمبات المهنية واألكاديمية

0.541

*0.002

-4

المحور الثاني :المتطمبات البحثية

0.787

*0.000

المحور الثالث :المتطمبات اإلدارية والمالية

0. 800

*0.000

الموجستيةرابع :المتطمبات االجتماعية
والمحور ال

0. 634

*0.000

* -4
د

-2

اللة إحصائية
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جدول ()4.4
قيم االرتباطات بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممحور من محاور متطمبات التنمية البشرية المستدامة
العبارة

م.

المحور األول :المتطمبات المهنية و األكاديمية
-0
-4
-4

اإللمام بأىداف التعميم العالي في ظل التغيرات المجتمعية.

البراعة باستخدام أساليب التعميم مثل التعميم اإللكتروني والحاسوبي.

القدرة عمى استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والمتنوعة واالنترنت في

التدريس.

معامل االرتباط

مستوى الداللة

0.576

*0.001

0.545

*0.002

0.615

-2

التنوع باألساليب والطرائق الجيدة في التدريس.

المعرفة الكاممة بالطرق والبرامج اإلثرائية لمطمبة المبدعين.

0.391

-2

تطوير الخطط الدراسية لمبرامج األكاديمية المختمفة في تخصصاتيم

0.518

-5

*0.000

0.659

*0.000

*0.003

*0.032

بشكل دوري.
-7

حسن توظيف ميارات التخطيط لممحاضرة الجامعية.

-9

القدرة عمى تفسير نتائج االختبارات لمعرفة داللتيا التربوية والنفسية.

0.488

-00

المشاركة في الندوات وورش العمل والمقاءات والمؤتمرات العممية .

0.502

*0.005

-04

القدرة عمى العمل في مناخ أكاديمي مناسب.

0.368

*0.046

-1
-01
-04
-02
-05

الدقة في بناء االختبارات بأنواعيا المختمفة وآليات تصحيحيا.
تطبيق آليات اإلشراف واإلرشاد األكاديمي الحديثة.

استخدام المكتبات التقميدية وااللكترونية.

-4
-4

*0.006

0.539
0.440
0.556

*0.002
*0.015
*0.001

الرغبة في تناول الخبرات مع األكاديميين من الجامعات األخرى.

0.419

التعامل مع األخطاء في العمل عمى أنيا فرصاً لمتعمم.

0.476

*0.008

0.384

*0.036

0.563

*0.001

المحور الثاني :المتطمبات البحثية
-0

0.435

*0.016

التحمي بأخالقيات البحث العممي.

القدرة عمى تطبيق البحوث وجمع البيانات بالطرق المختمفة.
القدرة عمى تطبيق آليات التوثيق واالقتباس المتبعة في الجامعات

0.519

*0.021

*0.003

المحمية والعالمية.
-2

اطالع ومتابعة الدوريات المتخصصة العربية واألجنبية بشكل دوري

0.571

*0.001

ومنتظم.
-5

استغالل واستثمار موارد الجامعة في اإلنتاج البحثي.
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-2
-7

القدرة عمى تسويق اإلنتاج العممي في حقول الجامعات األخرى.

ميارة عرض ونشر البحوث في المجالت والدوريات العممية المحمية

0.702

0.536

*0.000

*0.002

واإلقميمية والدولية.
-1
-9

ميارة النقد العممي وتقييم البحوث والمراجع.

0.695

*0.000

القدرة عمى استخدام ومعالجة البيانات إحصائيا باستخدام الحاسوب.

0.469

القدرة عمى استخدام األنواع المختمفة من البحوث العممية.

0.525

-01

القدرة عمى تصميم أدوات جمع البيانات في البحوث العممية.

-00

0.629

*0.000
*0.011

*0.003

-04

التواصل مع القنوات المختمفة لالستفادة من نتائج البحوث التي تجرييا

0.606

*0.000

-04

االستفادة من نتائج البحوث وتوصياتيا.

0.617

*0.000

-02

لخدمة قطاعات العمل.

التنافس مع زمالئيم في األداء األكاديمي واإلنتاج البحثي.

المحور الثالث :المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية
-0

إعداد الييكمية اإلدارية التي سيتم من خالليا إنجاز العمميات

0.538
0.366

*0.002
*0.047

المرتبطة بالشؤون األكاديمية والبحثية و الموجستية.
-4

وضع الخطط التطويرية اإلستراتيجية التي يتم تنفيذىا لممحافظة عمى

0.455

*0.013

موارد الجامعة وبنيتيا التحتية وضمان جودتيا.
-4

تشكيل الوحدات التقنية لمتابعة ومراقبة وصيانة وتحديث الوسائل

0.632

*0.000

التقنية الالزمة في العمميات األكاديمية واإلدارية.
-2
-5
-2

توفير الخدمات الموجستية واإلمدادات الالزمة لمييئة األكاديمية لضمان
جودة العمل األكاديمي والميني والبحثي.

تدريب موظفييا الجدد األكاديميين واإلداريين عمى تقنياتيا المتوفرة
لمعممية التدريسية و اإلدارية.

تفعيل الجامعة ل مرافقيا المختمفة من مختبرات ومراكز أبحاث وقاعات

0.637
0.500
0.749

*0.000
*0.005
*0.000

ومالعب في الفاعميات واألنشطة.
-7

وضع اآلليات المناسبة الستخدام التقنيات الحديثة في الجامعة.

0.434

*0.017

-1

تشجيع األفكار الريادية وتعميميا.

0.422

*0.013

0.345

*0.032

-9
-01

الحفاظ عمى العاممين فييا من االنتقال إلى مؤسسات أخرى.
آلية توفير المصادر المالية والمادية التي تحتاجيا.
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-00

التزويد بتخصصات حديثة مساندة لتخصصاتيم وخاصة تخصصات

0.325

*0.023

تقنية وفنية.
-04
-04

مشاركة الموظفين في وضع الخطط المستقبمية لألنشطة والفعاليات.

آلية تحصيل موارد الجامعة من خالل دورات التعميم المستمر

0.525
0.724

*0.003
*0.000

واالستشارات والبحث والتطوير.
-02
-05

وضع السياسات الخاصة بالتعميم العالي بالنسبة ألعضاﺀ الييئة
األكاديمية.

0.652

*0.000

0.694

*0.000

0.732

*0.000

-0

تعزيز ثقافة االنتماﺀ لمعقيدة والوطن والمجتمع لرفع مستوى الترابط

0.527

*0.003

-4

تطوير التعميم الصناعي والحرفي لتنمية كوادر بشرية حرفية تساىم في

0.540

*0.002

-4

تعريف الييئة األكاديمية بثقافة العصر الحديث (العولمة ومنظمة التجارة

0.489

*0.006

-2

استثمار واستغالل الموارد الذاتية المحمية في بناء وتطوير القدرات لدى

0.505

*0.004

0.682

*0.000

0.699

*0.000

-02
-07

وضع لوائح وأنظمة خاصة بالدراسات العميا.

0.629

*0.000

توفير البدائل الموجستية المالئمة لتحسين جودة حياة العمل.
التدريب خيا ار استراتجيا إلعداد الكادر البشري.

المحور الرابع :المتطمبات االجتماعية

االجتماعي القائم عمى مكارم األخالق.
االستثمار الجيد في المجتمع.
الدولية والتنمية المستدامة ).

العاممين في المؤسسات المجتمعية.

-5

توفير بيئة اجتماعية تعاونية.

-7

مشاركة أعضاء الموظفين في فعاليات الجامعة التي تيدف إلى تطوير

-2

مواجية المعتقدات الخاطئة في الجامعة وانعكاساتيا عمى الموظفين.

0.507

*0.004

الموارد البشرية.
-1
-9
-01
-00

تشكيل مجموعات عمل إلنجاز الخاصة بالعمل األكاديمي واإلداري
بطريقة تعاونية.

0.668

*0.000

مواجية السموكيات المنحرفة من خالل العمل التعاوني.

0.520

*0.003

تعزيز ثقافة النقد البناء واحترام اآلخرين.

0.409

*0.025

0.353

وضع بدائل متعددة لحل مشكالت العمل.

* داللة إحصائية
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يتضح من الجدولين السابقين أن جميع محاور المقياس األول حققت ارتباطات دالة إحصائيا مع

الدرجة الكمية لممقياس األول وكذلك أن جميع فقرات المحاور حققت ارتباطات دالة إحصائياً مع
الدرجة الكمية لمحورىا عند مستوى ( ،)0.05مما يشير إلى أن المقياس يتسم بدرجة جيدة من

االتساق الداخمي ،وأنو يصمح لقياس درجة متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات

الفمسطينية ،وكذلك جميع فق ارت المقياس الثاني حققت ارتباطات دالة إحصائيا مع الدرجة الكمية
لممقياس الثاني عند مستوى ( ،)0.05مما يشير إلى أن المقياس يتسم بدرجة جيدة من االتساق

الداخمي ،وأنو يصمح لقياس درجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية.

جدول ()4.5

قيم االرتباطات بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمتغير واقع تمويل البحث العممي
معامل االرتباط

مستوى الداللة

م.
واقع تمويل البحث العلمي

0.548

*0.002

0.450

*0.013

0.559

*0.001

0.689

*0.000

-5

تمويل مؤتمراتيا العممية واأليام الدراسية وورش العمل والندوات التي تعقدىا.

0.608

*0.000

-6

توفير صندوق خاص لتمويل البحث العممي.

0.799

*0.000

0.712

*0.000

0.590

*0.003

-1
-2
-3
-4

-7

العبارة

تخصيص موازنة مناسبة لمبحث العممي في الجامعة.

توفير نفقات مشاركة أعضاﺀ الييئة األكاديمية في المؤتمرات الخارجية.

تقديم جوائز ألصحاب األبحاث المتميزة.

توفير منحا بحثية لمخارج.

إعفاء أعضاء ىيئة التدريس من رسوم النشر في المجمة العممية.

-8

توفير مرك از متخصصا لخدمة اإلج ارﺀات اإلحصائية يقدم خدمة مجانية أو

-9

خفض تكاليف نشر األبحاث العممية المتميزة.

أسعار رمزية.

0.733

*0.000

0.469

*0.003

-11

المنافسة عمى الجوائز النقدية البحثية اإلقميمية والمحمية.

0.431

*0.017

-12

تخصيص حوافز مالية تساعد عمى إج اﺀر البحوث العممية.

0.347

*0.050

0.601

*0.000

0.665

*0.000

-11

-13
14

استضافة الجامعة م اركز بحثية عممية لتمويميا.

إشراك القطاع الخاص في تمويل البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس.

اتفاقيات مع القطاع الخاص لتمويل البحوث التي تمبي احتياجاتيم.
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-15
-16
-17
-18

تشجيع مؤسسات المجتمع المدني في تمويل البحث العممي.

تحفيز البمديات لتخصيص ميزانيات خاصة بالبحث العممي .
مشاركة البنوك الوطنية في تمويل البحث العممي.

تخصيص و ازرة التربية والتعميم العالي ميزانية خاصة لمبحث العممي

0.635

*0.000

0.799

*0.000

0.765

*0.000

0.725

*0.000

إحصائية
* داللة
لمجامعات.

 .4صدق التحميل التمييزي:
يدل ىذا النوع من اختبارات الصدق إلى كفاءة األداة المستخدمة في التمييز بين المجموعات

المختمفة ،وطبقاً ليذا التحميل قامت الباحثة بقياس الفرق اإلحصائي بين متوسط درجات أعمى
( )%25من أفراد العينة االستطالعية ومتوسط درجات أقل ( )%25من أفراد العينة االستطالعية
باستخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين كما ىو موضح بالجدولين التاليين:

جدول ( )4.6اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات الدرجة الكمية لمتطمبات التنمية البشرية المستدامة لدى ربع
العينة ذوي األعمى درجات وربع العينة ذوي األقل درجات
المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

المحاور

العدد

الحسابي

المعياري

(ت)

الداللة

المجموعة األقل درجات

8

201.25

9.62

المجموعة األعمى درجات

8

234.13

7.18

-7.74

*0.000

* داللة إحصائية
جدول ()4.7

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات الدرجة الكمية لواقع تمويل البحث العممي لدى ربع العينة ذوي األعمى درجات
وربع العينة ذوي األقل درجات
المحاور

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

المجموعة األقل درجات

8

49.13

9.71

المجموعة األعمى درجات

8

60.00

4.96

* داللة إحصائية
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االنحراف

قيمة

مستوى

-5.81

* 0.013

(ت)

الداللة
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ثبات االستبانة:

.0التجزئة النصفية:
قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس األول بطريقة التجزئة النصفية ،وذلك بحساب معامل
االرتبا ط بين درجات أفراد العينة االستطالعية عمى الفقرات الفردية ودرجاتيم عمى الفقرات
الزوجية لكل محور ولمدرجة الكمية لممقياس األول "توافر متطمبات التنمية البشرية
المستدامة"(مجموع الفقرات =  57فقرة) ،أما بالنسبة لممقياس الثاني "درجة واقع تمويل
البحث العممي" فقد تم حساب ثباتو بنفس الطريقة ،وذلك بحساب درجات أفراد العينة
االستطالعية عمى الفقرات الفردية ودرجاتيم عمى الفقرات الزوجية لمدرجة الكمية لممقياس ،ثم

استخدمت معادلة سبيرمان -براون لتعديل طول المجال زوجي عدد الفقرات ومعادلة جتمان
عدد الفقرات ،لتعديل طول المجال فردي والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ()4.8

قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية لمقياس درجة توافر متطمبات التنمية البشرية
المستدامة ومقياس درجة واقع تمويل البحث العممي
معدل

معدل الثبات

مستوى الداللة

المتغير

عدد

الفقرات

االرتباط

*0.01

المتطمبات المهنية واألكاديمية

15

0.751

0.879

المتطمبات البحثية

14

0.773

0.892

*0.01

المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية

17

0.750

0.920

*0.01

المتطمبات االجتماعية

11

0.792

0.850

*0.01

الدرجة الكمية لمتطمبات التنمية البشرية المستدامة

57

0.765

0.879

*0.01

درجة واقع تمويل البحث العممي

18

0.796

0.872

*0.01

* داللة إحصائية
يتبين من الجدول السابق أن معامالت الثبات لمقياس درجة توافر متطمبات التنمية البشرية

المستدامة تراوحت ما بين ( ،)0.920-0.850وىي دالة عند مستوى ( ،)0.01مما يشير
إلى أن مقياس متطمبات التنمية البشرية المستدامة بدرجة جيدة من الثبات ،وكذلك كان
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معامل الثبات لمقياس درجة واقع تمويل البحث العممي ( ،)0.872وىي دالة عند مستوى

( ،)0.01مما يشير إلى أن المقياس الثاني بدرجة جيدة من الثبات.
.4معادلة كرونباخ ألفا:

قامت الباحثة كذلك بتقدير ثبات محاور مقياس "توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة"
في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية وكذلك المقياس ككل بحساب معامل

كرونباخ ألفا لفقرات المقياس (عدد الفقرات =  57فقرة) ،وتم تقدير ثبات مقياس "درجة واقع
تمويل البحث العممي" بالطريقة نفسيا  ،والجدول التالي يبين ذلك:

جدول ()4.9
معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لمحاور مقياس درجة توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة
والمقياس ككل ومقياس درجة واقع تمويل البحث العممي
عدد الفقرات

قيمة ألفا

المتغير

المتطمبات المهنية واألكاديمية

15

0.760

المتطمبات البحثية

14

0.819

المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية

17

0.820

المتطمبات االجتماعية

11

0.765

الدرجة الكمية لمتطمبات التنمية البشرية المستدامة

57

0.882

درجة واقع تمويل البحث العممي

18

0.885

يتضح
من

الجدول السابق أن قيم ألفا مرتفعة ،وتدلل عمى أن االستبانة تتسم بدرجة جيدة من الثبات

وتفي بمتطمبات تطبيقيا عمى أفراد العينة.
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وبذلك يتضح لمباحثة أن استبانة "متطمبات التنمية البشرية المستدامة وعالقتيا بتمويل

البحث العممي " تتسم بدرجة جيدة من الصدق والثبات وتفي بمتطمبات تطبيقيا عمى أفراد
عينة الدراسة من أعضاء الييئة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية

لجمع البيانات الميدانية التي استخدمتيا في التوصل لنتائج الدراسة.

المعالجات اإلحصائية:

لقد تمت معالجة البيانات باستخدام الحاسوب بواسطة برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم

االجتماعية ( )SPSSبيدف التحقق من صدق وثبات األداة واختبار صحة فرضيات
الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائية التالية:

.0األساليب اإلحصائية الختبار صدق وثبات األداة:
 معامل ارتباط بيرسون :استخدم لمكشف عن صدق االتساق الداخمي لألداة ،كمااستخدم لثبات التجزئة النصفية.

 -اختبار (ت) لمفروق بين متوسطي مجموعتين مستقمتين :استخدم لمكشف عن صدق

التحميل التمييزي.

 -معادلة سبيرمان _ براون ،ومعادلة جتمان لحساب لتعديل طول االستبانة في ثبات

التجزئة النصفية.

 -معادلة كرونباخ ألفا إليجاد ثبات االستبانة.

 .4األساليب اإلحصائية الختبار صحة الفروض:
 المتوسط الحسابي :وىو عبارة عن مجموع القيم عمى عددىا. -االنحراف المعياري :وىو عبارة عن انحراف القيم عن متوسطيا الحسابي.

 األوزان النسبية :لمتحقق من مستوى درجة توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامةومن مستوى درجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات

لجنوبية  ،وىو متوسط الدرجة لممفحوص ألي من المحاور السابقة في االستبانة مقسومًا
عمى الدرجة القصوى لممحور.
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 -اختبار (ت) ( :)T-testلمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات عينتين

مستقمتين مثل الكمية (عممية ،عموم إنسانية) عمى محاور ومتغيرات الدراسة.

 تحميل التباين األحادي ( :)One –Way ANOVAلمتعرف إلى داللة الفروق بينمتوسطات درجات مجموعات أفراد عينة الدراسة عمى محاور ومتغيرات الدراسة ألكثر

من مجموعتين.

اإلجراءات اإلدارية واإلعتبارات األخالقية:
 حصمت الباحثة عمى موافقة مجمس القسم عمى موضوع الدراسة بعد عرض خطة الد ارسةعميو ،وتم تعديل الخطة بما يتماشى مع رأي المجمس ،ومن ثم تم تعيين مشرفين عمى

الدراسة.

 قامت الباحثة بالحصول عمى أعداد أعضاء الييئة األكاديمية الحاصمين عمى درجة دكتوراهومتفرغين في الجامعات الفمسطينية األربع والتي كانت المحدد المكاني والمؤسسي لمدراسة

بشكل رسمي وبتوجيو خطاب من عمادة البحث العممي في جامعة األزىر لمشؤون األكاديمية
في الجامعات األربعة ممحق (.)4

 تم تحكيم استبانة الدراسة من خالل محكمين تربويين بعد إرسال خطاب موجو ليم من قبلالباحثة بشكل رسمي ممحق (.)2

 قامت الباحثة بتوزيع أداة الدراسة عمى أفراد العينة الذين تم اختيارىم بشكل عشوائي طبقيوذلك عبر القنوات الرسمية.

 قامت الباحثة الحصول عمى موافقة مستنيرة و شفيية من أفراد العينة بعد إعالميم والشرحليم الغرض من الدراسة ،وتوضيح ليم الخصوصية والسرية المناط بالبيانات التي سيدلون
بيا في االستبانة ،وحقيم القبول والرفض بالمشاركة واالنسحاب في أي مرحمة من مراحل

الدراسة ،والفائدة المرجوة من الدراسة ممحق (.)3

126

الفصل الخامس

الفصل الخامس
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 توصيات الدراسة
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نتائج الدراسة وتفسيرها
يتضمن ىذا الفصل النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية من خالل اإلجابة عن

التساؤالت ،وتحميل فقرات االستبانة التي احتوت عمى مقياسين باستخدام األساليب اإلحصائية
المناسبة لكل مقياس ،وتعرض الباحثة نتائج الدراسة الميدانية ،ومن ثم تفسيرىا وايضاح دالالتيا في
ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة:

-1نتائج السؤال األول الذي ينص عمى:

ما متوسط الدرجة التقديرية لتوافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة من وجهة نظر الهيئة

األكاديمية في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية ؟

لإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

النسبي لدرجات أفراد العينة من الييئة األكاديمية عمى محاور توافر متطمبات التنمية البشرية

المستدامة في الجامعات الفمسطينية ،كما في الجدول التالي:
جدول()5.1

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى محاور مقياس توافر متطمبات
التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية  -المحافظات الجنوبية
المحاور

م.

عدد

المتوسط

االنحراف

الوزن

الفقرات

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

درجة
التوافر

1

المتطمبات المهنية و األكاديمية

15

61.99

4.62

82.65

1

كبيرة

2

المتطمبات البحثية

14

53.89

5.80

76.99

2

كبيرة

3

المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية

17

63.28

7.02

74.44

4

كبيرة

4

المتطمبات االجتماعية

11

41.77

3.92

75.95

3

كبيرة

57

220.92

15.91

77.52

-

كبيرة

الدرجة الكمية لتوافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة
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يتضح من الجدول السابق أن درجة توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات

الفمسطينية في المحافظات الجنوبية كبيرة ،حيث كان الوزن النسبي لمدرجة الكمية لتوافر متطمبات

التنمية البشرية المستدامة ( ، )77.52%وترتبت محاور مقياس درجة توافر متطمبات التنمية البشرية
المستدامة في الجامعات الفمسطينية كما يمي:

جات المتطمبات المينية واألكاديمية في أعمى المراتب بوزن نسبي ( ،)82.6%وتعزو
 ﺀالباحثة ىذه النتيجة إلى فترة الخدمة الطويمة التي قضاىا أعضاﺀ الييئة األكاديمية في العمل

بالجامعات ،مما رفع من معرفتيم ومياراتيم األكاديمية والمينية ،حيث بينت نتائج الدراسة
أن متوسط سنوات الخدمة ألعضا ﺀ الييئة األكاديمية في عينة الدراسة وصمت إلى

( 17.13+8.38سنة) ،وتعتبر ىذه الفترة كافية لرفع مستوى األداء الميني واألكاديمي لدى
أعضاﺀ الييئة األكاديمية في جميع أشكالو وأوجيو ،واكسابيم خبرات ذات مستوى عال في

وضع وتطوير الخطط الدراسية وفي التعميم وما يمزميا من توظيف التقنيات واألساليب
التربوية الحديثة وفي اإلشراف واإلرشاد األكاديمي وفي عمميات التقييم والتقويم ،باإلضافة

إلى كون الجانب األكاديمي ىو المحور الرئيس وأحد الركائز الثالث التي تعتمد الجامعات
عميو في تحديد درجة الجودة واإلنتاجية ،وفي تقييم وترقية عضو الييئة األكاديمية ،مما يدفع

أعضاﺀ الييئة األكاديمية في تطوير معرفتيم ومياراتيم وخبراتيم في ىذا الجانب بشكل دائم
ومستمر بما يتناسب مع المستجدات الحديثة من تطور تكنولوجي وما يصاحبو من تغييرات
سريعة في األنشطة المينية ومتطمباتيا ،وكذلك يدفع إدارات الجامعات لحث أعضاﺀ الييئة
األكاديمية لتطوير أدائيم الميني واألكاديمي من خالل تبني سياسات التعميم المستمر وتوفير

دورات تدريبية تربوية تطويرية من شأنيا تثري الخبرات المينية واألكاديمية لدى موظفييا

األكاديميين.

 -يميو المتطمبات البحثية بوزن نسبي ( ،)76.99%وتعزو الباحثة ىذه النتيجة كذلك إلدراك

أعضاﺀ الييئة األكاديمية في الجامعات ضرورة تطوير الميارات البحثية التي من شأنيا تتيح

ليم فرصًا كبيرة في المشاركة في المشاريع البحثية الوطنية والدولية المشتركة والتي بدورىا
يكون ليا تأثيرات إيجابية عمى المجتمع والجامعة وعضو الييئة األكاديمية ،وذلك نابع من

كون البحث العممي يعتبر الركيزة الثانية والحيوية بعد الجانب األكاديمي في العمل الجامعي

حيث ال يمكن لجامعة أن تستمر وتتطور وتواكب التحديات والمنافسات القوية والخطيرة
والمتسارعة في عصر العولمة وتواجييا بدون اإلنتاج البحثي ،مما يدفع أعضاﺀ الييئة
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األكاديمية في الجامعات لتطوير خبراتيم البحثية من معارف وميارات من خالل االطالع
عمى دراسات في مجال التخصص وذلك في دوريات متخصصة ،وتطبيق دراسات متنوعة

اء ببناﺀ األدوات الصادقة وجمع
باتباع منيجيات مختمفة في البحوث بخطواتيا المناسبة ابتد ﺀ
البيانات ومعالجتيا إحصائيا وعرض النتائج وتفسيرىا ،وتوثيق المراجع ونشر البحوث
وتوصياتيا واالستفادة من نتائجيا وتسويقيا.

 يمييا المتطمبات االجتماعية بوزن نسبي ( ،)75.95%وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى سعيالجامعات إلى تعزيز ثقافة االنتماء بجميع أشكالو لدى أعضاﺀ الييئة األكاديمية وسائر

الموظفين مما يخمق بيئة اجتماعية تستطيع التعامل مع األزمات ومشكالت الحياة ،وتتعاطى
مع المستجدات العالمية الناجمة من العولمة ومواجية الثقافات والمعتقدات والسموكيات

الخاطئة مع احترام اآلخر من خالل النقد البناء ،مما يساعد في تطوير القدرات البشرية
واستثمار موارد الجامعة مما يعود عمييا بالنفع وبالتالي عمى المجتمع.

 وآخرىا كانت المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية وبوزن نسبي ( ،)74.44%وتعزوالباحثة ىذه النتيجة لكون أفراد عينة الدراسة من أعضاﺀ الييئة األكاديمية ،فمن الطبيعي
يكون إدراكيم لممتطمبات اإلدارية في التنمية البشرية المستدامة أقل من باقي المتطمبات

والتي تعتبر من صميم مكونات العمل األكاديمي وركائزه ،وعمى الرغم من أن المتطمبات
اإلدارية كانت في آخر الترتيب ولكن درجة توافرىا كانت كبيرة وقريبة من درجة توافر باقي

المتطمبات ،وىذا يمكن إيعازه لضرورة ىذا المتطمب في جميع العمميات الداخمية والخارجية
لمجامعات وقناعة الجامعات بأىمية المتطمبات اإلدارية في التنمية المستدامة لمجامعات بما

فييا التنمية البشرية المستدامة ،والتي تعتبر محور جميع أشكال التنمية بما تشممو ىذه

المتطمبات من ىياكل إدارية وخطط تطويرية استراتيجية ووحدات تقنية وخدمات لوجستية
وأفكار ريادية وسياسات واضحة وآليات تنفيذية فعالة لتوفير المصادر واالحتياجات ،ولتحقيق

األمان الوظيفي لموظفي الجامعة.

وبناﺀ عمى النتائج السابقة يتبين أن درجة توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات

الفمسطينية في المحافظات الجنوبية كبيرة ،وىذا مؤشر إيجابي يعكس أن الجامعات الفمسطينية

تسعى -بشكل واضح -لتوفير متطمبات التنمية البشرية المستدامة وشريك أساسي وفعال إلى

جانب مؤسسات المجتمع المحمية في ضمان تحقيق التنمية البشرية المستدامة في المجتمع

الفمسطيني  ،ويمكن تفسير ارتفاع درجة توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات
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الفمسطينية نتيجة التنافس الشديد بين الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية الناجم عن
العدد الكبير لمجامعات في المحافظات الجنوبية ضمن مساحة جغرافية صغيرة مما يشجع

الجامعات عمى توفير ىذه المتطمبات لضمان الصدارة بين بقية الجامعات.

كما قامت الباحثة كذلك بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

لدرجات أفراد العينة من أعضاﺀ الييئة األكاديمية عمى فقرات محاور متطمبات التنمية البشرية
المستدامة ،كما في الجداول التالية:

جدول )(5.2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات محور المتطمبات المهنية
واألكاديمية
م.

العبارة

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

الترتيب

الدرجة

1

اإللمام بأىداف التعميم العالي في ظل التغيرات المجتمعية.

4.37

0.53

87.40

3

كبيرة جدا

2

البراعة باستخدام أساليب التعميم مثل التعميم اإللكتروني والحاسوبي.

4.38

0.61

87.60

2

كبيرة جدا

4.41

0.56

88.20

1

كبيرة جدا

4

التنوع باألساليب والطرائق الجيدة في التدريس.

4.10

0.71

82.00

8

كبيرة

5

المعرفة الكاممة بالطرق والبرامج اإلثرائية لمطمبة المبدعين.

3.92

0.77

78.40

14

كبيرة

6

تطوير الخطط الدراسية لمبرامج األكاديمية المختمفة في تخصصاتيم بشك لدوري.

4.16

0.66

83.2

5

كبيرة

7

حسن توظيف ميارات التخطيط لممحاضرة الجامعية.

4.18

0.59

83.6

4

كبيرة

8

الدقة في بناء االختبارات بأنواعيا المختمفة وآليات تصحيحيا.

4.07

0.68

81.40

12

كبيرة

9

القدرة عمى تفسير نتائج االختبارات لمعرفة داللتيا التربوية والنفسية.

4.10

0.58

82.00

9

كبيرة

3.81

0.54

76.20

15

كبيرة

11

المشاركة في الندوات وورش العمل والمقاءات والمؤتمرات العممية .

4.13

0.66

82.60

6

كبيرة

12

استخدام المكتبات التقميدية وااللكترونية.

4.11

0.56

82.20

7

كبيرة

13

القدرة عمى العمل في مناخ أكاديمي مناسب.

4.10

0.56

82.00

10

كبيرة

14

الرغبة في تناول الخبرات مع األكاديميين من الجامعات األخرى.

4.09

0.61

81.80

11

كبيرة

4.04

0.62

80.80

13

كبيرة

3

10

15

القدرة عمى استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والمتنوعة واالنترنت في التدريس.

تطبيق آليات اإلشراف واإلرشاد األكاديمي الحديثة.

التعامل مع األخطاء في العمل عمى أنيا فرص ًا لمتعمم.
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يتضح من الجدول السابق أن درجة توافر المتطمبات المينية واألكاديمية لتحقيق التنمية البشرية
المستدامة في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية تتراوح ما بين (،)%88,67 -76,67

حيث كانت درجة توافر جميع العناصر تتراوح بين درجتي كبيرة وكبيرة جدًا ،وكانت درجة توافر
المتطمبات المينية واألكاديمية ىي األعمى من بين بقية المتطمبات ،وتعتبر ىذه النتيجة منطقية كون

أفراد عينة الدراسة أعضاﺀ الييئة األكاديمية فتكون قناعاتيم بأىمية توافر المتطمبات األكاديمية في
عممية التنمية البشرية المستدامة أكثر من باقي المتطمبات حيث يحمل جميعيم درجة الدكتوراه.

وكانت أكثر عناصر المتطمبات المينية واألكاديمية تواف اًر في الجامعات الفمسطينية في المحافظات

الجنوبية من وجية نظر أعضاﺀ الييئة األكاديمية كما يمي:

 كانت الفقرة الثالثة "القدرة عمى استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والمتنوعة واالنترنتفي التدريس ".األكثر وزناً وبنسبة قدره ( )%88,67بدرجة كبيرة جدا.

 تمييا الفقرة الثانية " البراعة باستخدام أساليب التعميم مثل التعميم اإللكتروني والحاسوبي"بوزن نسبي ( )%87,67بدرجة كبيرة جداً.

 ثم الفقرة ألولى "اإللمام بأىداف التعميم العالي في ظل التغيرات المجتمعية ".بوزن نسبي( )%87,47بدرجة كبيرة جدًا.

وىذه النتيجة تعكس مدى إدراك أعضاﺀ الييئة األكاديمية ألىمية تطوير قدراتيم ومياراتيم

في استخدام التقنيات الحديثة والمتنوعة التي تسيل عممية التدريس ،وتوفر المجيود والوقت

في إيصال المعمومة واكساب الميارة وتفعيل الطمبة في عممية التعميم والتعمم ،مما يجعميم
يواكبون ما يستحدث من وسال وأساليب تعميمية وتقنيات ،إضافة إلى أن معظم الجامعات

الفمسطينية تبنت سياسة التعميم اإللكتروني وادخال التقنيات الحديثة كوسائل تعميمية أساسية
في عمميات التدريس والعممية التعميمية ككل ،مما ال يدع مجال ألعضاﺀ الييئة األكاديمية

في الجامعات الفمسطينية سوى تطوير مياراتيم وقدراتيم في ىذا المجال ،باإلضافة إلى أن

عممية التدريس ىي العممية األكثر ممارسة بين أعضاﺀ الييئة األكاديمية في الجامعات مما

يدفعيم دائما وبشكل دوري ومستمر لمبحث عما ىو جديد وحديث في الوسائل واألساليب

التي تسيل عمييم عممية التدريس ،وتوفر عمييم المجيود والوقت في تحقيق أىداف عممية
التعميم ،وكذلك تعزو الباحثة ارتفاع درجة توافر العناصر الثالثة السالفة الذكر دون بقية

العناصر األخرى إلى طول فترة الخدمة ألعضاﺀ الييئة األكاديمية في العمل األكاديمي في

الجامعات ،حيث كان متوسط سنوات الخدمة ( 17.13+8.38سنة) ،إذ تعتبر ىذه الفترة
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طويمة وكافية إلكساب أعضاﺀ الييئة األكاديمية بالخبرات المختمفة المرتبطة بعممية التدريس

وميارات استخدام الوسائل واألساليب الحديثة المتماشية مع التطور التكنولوجي الذي تفرضو
الجامعات عمى موظفييا من خالل دمجيا في البيئة الجامعية والحث عمى ضرورة
استخداميا كمتطمب أساسي في العممية التعميمية لتحقيق الجودة العالية في عممية التعميم

التي تتنافس مختمف الجامعات الفمسطينية لتحقيق الصدارة فييا ،وكونيا من الضرورات
الالزمة لتحقيق أىداف التعميم العالي والتي يدركيا أعضاﺀ الييئة األكاديمية بشكل مرتفع كما

اتضح في نتائج الدراسة ،ويعتبر ذلك نتيجة حتمية لطول فترة خدمتيم .حيث أظيرت
دراسات عدة أىمية طول فترة الخدمة لإللمام بأىداف التعميم العالي ،والكتساب خبرات عالية

في استخدام التقنيات المتنوعة في التدريس كما في دراسة (أبو حسان )1998،والتي وجدت
فروق ذات داللة إحصائية في درجة معيقات استخدام الوسائل التعميمية لبعد المعمم بين

أصحاب الخبرة ( 10-5سنوات) بأصحاب الخبرة من ( 07سنوات فأكثر) منيا عند

أصحاب الخبرة ( 10-5سنوات) ،وكما أظيرت دراسات أخرى العالقة الوطيدة بين استخدام
الوسائل والتقنيات الحديثة في التنمية البشرية المستدامة كما في دراسة (العبيدي، )2012 ،
حيث أشارت إلى أن تقديم خدمة التعميم اإللكتروني في إطار التعميم الحضوري كمنظومة

تعميمية بواسطة برامج متقدمة مخزونة في الحاسب اآللي أو عبر شبكة االنترنت تدعم

وتوسع نطاق العممية التعميمية ،وبذلك يأتي في إطار التعميم المستمر كمتطمب لمتنمية
البشرية المستدامة.

افر:
في حين أن أقل العناصر تو اً

 كانت لمفقرة العاشرة "تطبيق آليات اإلشراف واإلرشاد األكاديمي الحديثة ".بوزن نسبي( )%76,67بدرجة كبيرة.

 تمييا الفقرة الخامسة "المعرفة الكاممة بالطرق والبرامج اإلثرائية لمطمبة المبدعين ".بوزننسبي ( )%78,47بدرجة كبيرة.

 ثم الفقرة الخامسة عشر "التعامل مع األخطاء في العمل عمى أنيا فرصًا لمتعمم ".بوزننسبي ( )%87,87بدرجة كبيرة.

وىذا يؤكد النتيجة السابقة ويدعميا وخالصتيا في تركيز أعضاﺀ الييئة األكاديمية في
تطوير خبراتيم وقدراتيم ومياراتيم في العمميات التعميمية األكثر إلحاحاً إلبراز تفوقو وتقدمو

في األداء الميني واألكاديمي ،وصرف جل طاقاتو في تطوير خبراتو في مجال التدريس
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والتعميم ،ومن ثم االىتمام بباقي العمميات المرتبطة بالمتطمبات المينية مثل اإلشراف

واإلرشاد األكاديمي ،والمعرفة ببرامج اإلثراء لمطمبة المبدعين ،كون أثر ىذه العمميات في

تقييم أداء عضو الييئة األكاديمية ليس بكبير ،باإلضافة إلى كون ىذه العمميات من إشراف
وارشاد واثراء ليا أبعاد إدارية أكثر من كونيا أكاديمية مرتبطة بعممية التدريس ،فميذا تجد

اىتمام أعضاﺀ الييئة األكاديمية في تطبيقيا ومعرفة المستجدات منيا منخفض مقارنة
بالعمميات األخرى ،ولكن لوحظ عمى الرغم من أن ىذه العناصر كانت األقل تواف ار لدى

أعضاﺀ الييئة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية مقارنة بباقي العناصر إال أن درجة
توافرىا كانت كبيرة ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة ىذه مع دراسة (أوراتا )1999 ،والتي خمصت

إلى عدم محاسبة الجامعة عضو ىيئة التدريس في حالة التياون في تطبيق مبادئ اإلرشاد

الطالبي.

جدول ( )5.3المتوسط الح سابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات محور المتطمبات البحثية

العبارة

م.
1

التحمي بأخالقيات البحث العممي.

الحسابي

المعياري

النسبي%

4.58

0.60

2

القدرة عمى تطبيق البحوث وجمع البيانات بالطرق المختمفة.

1

كبيرة جدا

3.99

0.55

79.80

2

كبيرة

3

القدرة عمى تطبيق آليات التوثيق واالقتباس المتبعة في الجامعات المحمية والعالمية.

3.80

0.76

76.00

9

كبيرة

4

اطالع ومتابعة الدوريات المتخصصة العربية واألجنبية بشكل دوري ومنتظم.

3.51

0.67

70.20

13

كبيرة

3.47

0.80

69.40

14

كبيرة

6

القدرة عمى تسويق اإلنتاج العممي في حقول الجامعات األخرى.

3.63

0.70

72.60

12

كبيرة

7

ميارة عرض ونشر البحوث في المجالت والدوريات العممية المحمية واإلقميمية

3.74

0.79

74.80

10

كبيرة

8

النقد العممي وتقييم البحوث والمراجع.
وميارة
الدولية.

3.84

0.76

76.80

7

كبيرة

9

القدرة عمى استخدام ومعالجة البيانات إحصائيا باستخدام الحاسوب.

3.72

0.79

74.40

11

كبيرة

10

القدرة عمى تصميم أدوات جمع البيانات في البحوث العممية.

3.98

0.73

79.60

4

كبيرة

11

القدرة عمى استخدام األنواع المختمفة من البحوث العممية.

3.90

0.66

78.00

6

كبيرة

12

التواصل مع القنوات المختمفة لالستفادة من نتائج البحوث التي تجرييا لخدمة

3.81

0.67

76.20

8

كبيرة

5

13
14

استغالل واستثمار موارد الجامعة في اإلنتاج البحثي.

91.60

الترتيب

المتوسط

االنحراف

الوزن

الدرجة

قطاعات العمل.
االستفادة من نتائج البحوث وتوصياتيا.

3.91

0.61

78.20

5

كبيرة

التنافس مع زمالئيم في األداء األكاديمي واإلنتاج البحثي.

3.99

0.66

79.80

3

كبيرة
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يتضح من الجدول السابق أن درجة توافر المتطمبات البحثية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة في

الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية تتراوح ما بين ( ،)%90,67 -69.47حيث كانت

درجة توافر جميع العناصر كبيرة  ،وكانت درجة توافر المتطمبات البحثية ىي الثانية بعد المتطمبات

المينية واألكاديمية ،ويمكن تفسير ىذه النتيجة كون المتطمبات البحثية من أىم وظائف التعميم بعد

عممية التدريس أي المتطمبات األكاديمية كما ورد في دراسة (خميل ،)2011،وكذلك لكون أفراد العينة
من حاممي درجة الدكتوراه وأصحاب الرتب األكاديمية العالية والذي يؤىميم امتالك الميارات البحثية

المختمفة.

وكانت أكثر عناصر المتطمبات البحثية تواف اًر لدى أعضاﺀ الييئة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية
في المحافظات الجنوبية من وجية نظرىم ما يمي:
 -كانت الفقرة األولى

" التحمي بأخالقيات البحث العممي ".األكثر وزناً وبنسبة قدره

( )%90,67بدرجة كبيرة جدا.

 تمييا الفقرة الثانية "القدرة عمى تطبيق البحوث وجمع البيانات بالطرق المختمفة ".بوزننسبي ( )%79,87بدرجة كبيرة.
 ثم الفقرة ال اربعة عشر " التنافس مع زمالئيم في األداء األكاديمي واإلنتاج البحثي ".بوزننسبي ( )%79,87بدرجة كبيرة.

افر لدى أعضاﺀ الييئة األكاديمية في الجامعات
وىذه النتيجة تعكس أن العناصر األكثر تو اً
الفمسطينية نابعة من ثقافة المجتمعات اإلسالمية والعربية من جية ،حيث ىذه المجتمعات
تعزز القيم الرفيعة واألخالق لدى أفراد مجتمعيا والنابع من تمسك ىذه المجتمعات بدينيا

اإلسالمي الحنيف الذي يحث ويشجع دائماً عمى الصدق واألمانة ،وتحري الحقيقة المطمقة
وىي من أىم األخالقيات التي يجب أن يتحمى بيا الباحث ،كما أن الدين اإلسالمي يرفض

مبدأ الضرر لإلنسان أو المجتمع ،حيث ال ضرر وال ضرار ،وىذه أحد مبادئ القيم

األخالقية التي يجب أن يمتزم بيا الباحث ،كما أن اإلسالم يضمن لمشخص خصوصيتو
وسرية معموماتو وعدم نشرىا ،وليذا ليس من الغريب أن يكون عنصر التحمي بأخالقيات

البحث العممي ىو العنصر األول في المتطمبات البحثية التي يمتمكيا أعضاﺀ الييئة
األكاديمية في الجامعات الفمسطينية ،أما بالنسبة المتالكيم القدرة عمى تطبيق البحوث وجمع

البيانات بالطرائق المختمفة ،فيذه أبسط الميارات التي يجب أن يمتمكيا أي باحث وبخاصة

من يحمل درجة الدكتوراه مثل أفراد عينة الدراسة ،أما موضوع التنافس مع الزمالء في
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البحث العممي فيذا سموك طبيعي وصحي يجب توافره لدى أعضاء الييئة األكاديمية حتى
يستطيعوا أن يتقدموا في زيادة الحركة البحثية في جامعاتيم وبالتالي اإلنتاج البحثي ،والذي

لو أىمية في ترقية عضو الييئة األكاديمية ويجعمو يحقق ذاتو وىي أحدى االحتياجات
األساسية الممحة بالنسبة ألفراد وصموا إلى ىذه الدرجات العميا من الرتب األكاديمية ،حيث

أوضحت إحدى الدراسات األردنية أن أىم أىداف البحث العممي لدى أعضاﺀ الييئة

التدريسية في الجامعات األردنية ىي الترقية األكاديمية ،والمتعة الشخصية ،واشباع الرغبة
الذاتية،

وتحسين

المعرفة

اإلنسانية

وتطويرىا

(طناش،)1995،

وكذلك

دراسة

(ديراني )1997،التي أشارت إلى أن ىدف الحصول عمى ترقية أكاديمية ىو األىم لدى
أعضاﺀ الييئة التدريسية بنسبة ()%97,47

في حين أقل العناصر تواف اًر بالنسبة لممتطمبات البحثية:

 كانت لمفقرة الخامسة "استغالل واستثمار موارد الجامعة في اإلنتاج البحثي ".بوزننسبي ( )%69,47بدرجة كبيرة.

 تمييا الفقرة الرابعة "اطالع ومتابعة الدوريات المتخصصة العربية واألجنبية بشكل دوريومنتظم ".بوزن نسبي ( )%77,67بدرجة كبيرة.

 ثم الفقرة السادسة "القدرة عمى تسويق اإلنتاج العممي في حقول الجامعات األخرى".بوزن نسبي ( )%76,67بدرجة كبيرة.

وىذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة (محافظة )1993 ،التي أكدت عمى أن أىم الصعوبات
التي تواجو البحث العممي ىو ضعف التسييالت البحثية والخدمات المكتبية ،حيث عكست

الدراسة الحالية أن درجة استغالل واستثمار موارد الجامعة في اإلنتاج البحثي األقل مقارنة
مع باقي عناصر المتطمبات البحثية ،وىذا يمكن إيعازه لضعف التسييالت البحثية من قبل

إدارات الجامعات ،حيث تضع بعض المعيقات اإلدارية والموجستية أمام عضو الييئة
األكاديمية عند طمبو استخدام أو استغالل موارد الجامعة في تطبيق أبحاثو ،وكما أشارت

دراسة ( اليوسف )2012،من أىم المشكالت التي تؤثر سمبا عمى أداء عضو الييئة

األكاديمية ىو بطء تمبية الجامعة الحتياجاتو ،وىذا يتوافق مع نتائج الدراسة الحالية عند الخوض

في المتطمبات اإلدارية ،حيث سنجد أن توفير الخدمات الموجستية واإلمدادات الالزمة لمييئة
األكاديمية لضمان جودة العمل األكاديمي والميني والبحثي تحتل موقعا متأخ ار مقارنة ببقية

عناصر المتطمبات اإلدارية ،وكما أشارت دراسة (األسمري )2010 ،ودراسة (الفرا )2004 ،أن
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من أبرز معوقات البحث العممي قمة المصادر والدوريات والمجالت العممية المتخصصة في

مكتبات الكميات ،وغياب التنسيق مع جيات سوق العمل .أما سبب انخفاض توافر عنصر
القدرة عمى تسويق اإلنتاج العممي في حقول الجامعات األخرى مقارنة بالعناصر األخرى

المرتبطة بالمتطمبات البحثية فيو ندرة التواصل بين الجامعات في شطري الوطن والتي

تعتبر من أىم تحديات البحث العممي في المحافظات الجنوبية والشمالية كما جاء في دراسة

(المزين.)2008،

جدول ()5.4

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات محور المتطمبات اإلدارية
والمالية والموجستية
م.

العبارة

1

إعداد الييكمية اإلدارية التي سيتم من خالليا إنجاز العمميات المرتبطة بالشؤون
األكاديمية والبحثية و الموجستية.

2

وضع الخطط التطويرية اإلستراتيجية التي يتم تنفيذىا لممحافظة عمى موارد
الجامعة وبنيتيا التحتية وضمان جودتيا.

3

تشكيل الوحدات ال تقنية لمتابعة ومراقبة وصيانة وتحديث الوسائل التقنية الالزمة
في العمميات األكاديمية واإلدارية.

4

توفير الخدمات الموجستية واإلمدادات الالزمة لمييئة األكاديمية لضمان جودة العمل

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

3.91

0.66

3.55

0.70

3.72

0.73

78.20
71.00
74.40
74.00

الترتيب
2
14
11

12

الدرجة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

3.70

0.71

3.80

0.77

76.00

3.75

0.85

75.00

9

7

وضع اآلليات المناسبة الستخدام التقنيات الحديثة في الجامعة.

3.79

0.71

75.80

7

كبيرة

8

تشجيع األفكار الريادية وتعميميا.

3.55

0.73

71.00

15

كبيرة

3.47

0.84

69.40

16

كبيرة

3.47

0.78

69.40

17

كبيرة

3.59

0.63

71.80

13

كبيرة

األكاديمي والميني والبحثي.
5

تدريب موظفييا الجدد األكاديميين واإلداريين عمى تقنياتيا المتوفرة لمعممية التدريسية
و اإلدارية.

6

تفعيل الجامعة ل مرافقيا المختمفة من مختبرات ومراكز أبحاث وقاعات ومالعب
في الفاعميات واألنشطة.

9
10
11

الحفاظ عمى العاممين فييا من االنتقال إلى مؤسسات أخرى.
آلية توفير المصادر المالية والمادية التي تحتاجيا.
التزويد بتخصصات حديثة مساندة لتخصصاتيم وخاصة تخصصات تقنية وفنية.
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12

74.60

10

75.80

8

14

وضع السياسات الخاصة بالتعميم العالي بالنسبة ل أعضاﺀ الييئة األكاديمية.

3.82

0.72

76.40

5

كبيرة

15

وضع لوائح وأنظمة خاصة بالدراسات العميا.

3.84

0.75

76.80

3

كبيرة

3.95

0.60

79.00

1

كبيرة

3.83

0.63

76.60

4

كبيرة

13

16
17

مشاركة الموظفين في وضع الخطط المستقبمية لألنشطة والفعاليات.

آلية تحصيل موارد الجامعة من خالل دورات التعميم المستمر واالستشارات والبحث
والتطوير.

توفير البدائل الموجستية المالئمة لتحسين جودة حياة العمل.
التدريب خيا ار استراتجيا إلعداد الكادر البشري.

3.73
3.79

0.65
0.70

يتضح من الجدول السابق أن درجة توافر المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية لتحقيق التنمية
البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية تتراوح ما بين (-69,47

 ،)% 79,77حيث كانت درجة توافر جميع العناصر كبيرة  ،وكانت درجة توافر المتطمبات اإلدارية

والمالية والموجستية ىي األقل من بين بقية المتطمبات ،وتعزو الباحثة انخفاض درجة ىذا المتطمب
مقارنة ببقية المتطمبات الالزمة لمتنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية إلى عدم اىتمام

أعضاﺀ الييئة األكاديمية بالعمميات اإلدارية ومعرفتيا واتقانيا والمشاركة في انجازىا بنفس درجة
اىتماميم بالمتطمبات األكاديمية والبحثية ،حيث تعتبر الميام اإلدارية من المعوقات التي تؤثر عمى

أداءعضو الييئة األكاديمية عمى الصعيد التدريسي والبحثي كما وضحت دراسة (الفرا )2004،وعزت
ذلك بأن الميام اإلدارية واإلشرافية واإلرشادية تقمل من الوقت الممكن تخصيصو لمبحث.

وكانت أكثر عناصر المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية تواف اًر في الجامعات الفمسطينية في

المحافظات الجنوبية من وجية نظر أعضاﺀ الييئة األكاديمية كما يمي:

 كانت الفقرة السادسة عشرة "توفير البدائل الموجستية المالئمة لتحسين جودة حياة العمل".األكثر وزناً وبنسبة قدره ( )%79,77بدرجة كبيرة.

 تمييا الفقرة األولى "إعداد الييكمية اإلدارية التي يتم من خالليا إنجاز العمميات المرتبطةبالشؤون األكاديمية والبحثية و الموجستية ".بوزن نسبي ( )%78,67بدرجة كبيرة.

 ثم الفقرة الخامسة عشرة "وضع لوائح وأنظمة خاصة بالدراسات العميا " .بوزن نسبي( )%76,87بدرجة كبيرة.

ويمكن تفسير احتالل درجة توافر توفير البدائل الموجستية المالئمة لتحسين جودة حياة العمل
المرتبة األولى كمتطمب من المتطمبات اإلدارية من وجية نظر أعضاﺀ الييئة األكاديمية ىو

نابع من إحساس وشعور من أعضاﺀ الييئة األكاديمية باىتمام إدارات الجامعات بالقضايا
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الموجستية المرتبطة بجودة الحياة الجامعية كاالىتمام بالبيئة الفيزيقية لمجامعة من مبان

وقاعات ومختبرات عممية ومرافق مساندة مثل الحدائق والمطاعم وأماكن االستراحة ،حيث
توفر بيئة ذات جودة عالية ،ولكن ىذا عمى حساب توفير الموجستيات واإلمدادات الالزمة

لمييئة األكاديمية لضمان جودة العمل األكاديمي والميني والبحثي والتي احتمت مرك اًز متأخ ًار
من بين عناصر المتطمبات اإلدارية الالزمة لمتنمية البشرية المستدامة ،وىذه النتيجة تتفق
صور في توفير المجالت والدوريات
وتفسر النتائج السابقة التي أشارت إلى أن ىناك ق ًا
العممية المتخصصة ،وضعف في استغالل واستثمار موارد الجامعة في اإلنتاج البحثي

لوجود عوائق لوجستية تسمح باستغالل ىذه الموارد بشكل فعال يخدم أعضاﺀ الييئة

األكاديمية بإنجاز أبحاثيم ويضمن استمرار الحركة البحثية واإلنتاج البحثي في الجامعات

الفمسطينية بالمعدل والكم والكيف الذي يمكن من خاللو منافسة الجامعات الدولية .أما
بالنسبة الرتفاع توافر عنصري إعداد الييكمية

اإلدارية

التي سيتم من خالليا إنجاز

العمميات المرتبطة بالشؤون األكاديمية والبحثية و الموجستية و وضع لوائح وأنظمة خاصة
بالدراسات العميا فيمكن إيعاز ذلك لكون ىذين العنصرين أساسيين في العمميات اإلدارية
لمجامعات ومتطمبات إجبارية ألي عمل إداري توافر ىيكمية إدارية واضحة لضمان استمرار

وجودة العمل في الجامعة ،وكذلك وضع لوائح وأنظمة خاصة بالدراسات العميا ،حيث من
متطمبات ىيئة الجودة العتماد برامج أكاديمية جامعية ولمدراسات العميا ىو وضع ىيكمية

إدارية واضحة ومجموعة من األنظمة والموائح تحكم ىذه البرامج وتتماشى مع قوانين وق اررات
و ازرة التربية والتعميم العالي المشرفة والمراقبة عمى عمل الجامعات ،وىذه النتائج تتفق مع

دراسة (خميل ، )2011،حيث أشا ر إلى أن من أىم المشاكل اإلدارية في الجامعات ىو

اقتصار الجامعات عمى وظيفة التنظيم مع غياب الوظائف اإلدارية األخرى (التخطيط،

التوجيو ،التنسيق ،الرقابة).

في حين أن أقل العناصر تواف اًر بالنسبة لممتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية:

 كانت لمفقرة العاشرة "آل ية توفير المصادر المالية والمادية التي تحتاجيا ".بوزن نسبي( )%69,47بدرجة كبيرة.

 تمييا الفقرة التاسعة "الحفاظ عمى العاممين فييا من االنتقال إلى مؤسسات أخرى ".بوزننسبي ( )%69,47بدرجة كبيرة.
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 ثم الفقرة الثامنة " تشجيع األفكار الريادية وتعميميا ".بوزن نسبي ( )%70,77بدرجةكبيرة.

ويمكن اعتبار ضعف الجامعات في إيجاد آلية توفير المصادر المالية والمادية التي
تحتاجيا الجامعات مقارنة بالعناصر األخرى لممتطمبات اإلدارية المشكمة المحورية التي
ينجم عنيا مظاىر القصور والضعف في غالبية المتطمبات سواء األكاديمية أم البحثية أم

المتطمبات اإلدارية والموجستية األخرى وكذلك االجتماعية ،فانخفاض درجة قدرة الجامعات
عجز واضحاً موازنات
ًا
عمى توفير آليات فعالة لتوفير مصادر مالية ومادية قد يسبب
الجامعة ينعكس عل قدرة توفير المستمزمات األساسية لمجامعات أو تؤدي إلى عرقمة في

توفير احتياجات أعضاﺀ الييئة األكاديمية أو تأخير في ترقياتيم أو حصوليم عمى حقوقيم
المالية من رواتب وعالوات ،وكذلك قد تؤدي إلى عدم توفير التمويل المالي الالزم لإلنفاق

عمى البحث العممي ،وبالتالي عدم االىتمام بالباحثين والقضايا المرتبطة بالمنظومة البحثية
من تشجيع لألفكار الريادية ودعميا مالياً  ،وىذا ما يتضح في نتائج ىذه الدراسة حيث نجم

عن انخفاض درجة قدرة الجامعات في إيجاد آليات لتوفير مصادر مالية إلى انخفاض
درجة قدرتيا عمى الحفاظ عمى العاممين فييا من االنتقال إلى مؤسسات أخرى ،وكذلك

انخفاض درجة تشجيعيا لألفكار الريادية وتعميميا ،وىذه النتائج تتفق مع دراسة

(بدر )6702،التي أشارت إلى أن درجة تقدير أفراد عينة لدراسة متطمبات اإلبداع لتنمية
الموارد البشرية ( )%77,87وكذلك دراسة (الدسوقي )2014،التي أكدت أن درجة تبني
الجامعات الفمسطينية الستراتيجيات الموىبة واإلبداع كأساس إلدارة الموارد البشرية متوسطة

بوزن نسبي (.)69,87

جدول ()5.5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة عمى فقرات محور المتطمبات االجتماعية
م.

العبارة

1

تعزيز ثقافة االنتماﺀ لمعقيدة والوطن والمجتمع لرفع مستوى الترابط االجتماعي القائم
عمى مكارم األخالق.
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المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

4.13

0.68

82.60

الترتيب

1

الدرجة
كبيرة
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2

تطوير التعميم الصناعي والحرفي لتنمية كوادر بشرية حرفية تساىم في االستثمار

3.66

0.69

73.20

10

كبيرة

3.57

0.69

71.40

11

كبيرة

3.72

0.64

74.40

9

كبيرة

3.90

0.71

78.00

2

كبيرة

3.77

0.72

75.40

5

كبيرة

3.77

0.73

75.40

6

كبيرة

3.86

0.59

77.20

4

كبيرة

9

مواجية السموكيات المنحرفة من خالل العمل التعاوني.

3.77

0.64

75.40

7

كبيرة

10

تعزيز ثقافة النقد البناء واحترام اآلخرين.

3.87

0.61

77.40

3

كبيرة

11

وضع بدائل متعددة لحل مشكالت العمل.

3.76

0.72

75.20

8

كبيرة

3

الجيد في المجتمع.

تعريف الييئة األكاديمية بثقافة العصر الحديث (العولمة ومنظمة التجارة الدولية
والتنمية المستدامة ).

4
5
6
7

استثمار واستغالل الموارد الذاتية المحمية في بناء وتطوير القدرات لدى العاممين
في المؤسسات المجتمعية.

توفير بيئة اجتماعية تعاونية.
مواجية المعتقدات الخاطئة في الجامعة وانعكاساتيا عمى الموظفين.
مشاركة أعضاء الموظفين في فعاليات الجامعة التي تيدف إلى تطوير الموارد
البشرية.

8

تشكيل مجموعات عمل إلنجاز الخاصة بالعمل األكاديمي واإلداري بطريقة
تعاونية.

يتضح من الجدول السابق أن درجة توافر المتطمبات االجتماعية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة

في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية تتراوح ما بين ( ،)%86,67 -70,47حيث

كانت درجة توافر جميع العناصر كبيرة  ،وكانت درجة توافر المتطمبات االجتماعية في المرتبة

وجات ىذه النتيجة
الثالثة بعد المتطمبات األكاديمية والمتطمبات البحثية من بين بقية المتطمبات ،ﺀ
منسجمة مع الوضع العام لظروف المؤسسات التعميمية في الوطن ،حيث ال يمكن فصل العمل

الجامعي عن الوسط االجتماعي سواء داخل المؤسسة أم خارجيا ،فمن الضروري ألي مؤسسة
تعميمية أن تنخرط بالمجتمع المحمي المحيط بيا والمحيط الدولي تؤثر وتتأثر بو ،وتعمل عمى تغييره

لألفضل بمشاركتو ،وتتجاوب الحتياجاتو األخالقية واالجتماعية والمادية ومتطمبات تنميتو المستدامة،

وإليمان الجامعات الفمسطينية أن الوظيفة الثالثة لمعممية التعميمية ىي خدمة المجتمع ،وىذا ما أشارت

إليو دراسة (خميل.)2011،
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وكانت أكثر عناصر المتطمبات االجتماعية تواف اًر في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية
من وجية نظر أعضاﺀ الييئة األكاديمية كما يمي:

 كانت الفقرة األولى " تعزيز ثقافة االنتماﺀ لمعقيدة والوطن والمجتمع لرفع مستوى الترابطاالجتماعي القائم عمى مكارم األخالق ".األكثر وزناً وبنسبة قدره ( )%86,67بدرجة

كبيرة.

 تمييا الفقرة الخامسة "توفير بيئة اجتماعية تعاونية ".بوزن نسبي ( )%78,77بدرجةكبيرة.

 ثم الفقرة العاشرة "تعزيز ثقافة النقد البناء واحترام اآلخرين ".بوزن نسبي ()%77,47بدرجة كبيرة.

وىذه النتيجة تعكس ثقافة المجتمع الفمسطيني األصيمة  ،وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى

إدراك وقناعة أعضاﺀ الييئة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية لدور الجامعات الفمسطينية
في غرس القيم الرفيعة والمبادئ الدينية والوطنية في ضمير وأفئدة وعقول الشباب الصاعد

ورجال المستقبل وسائر أبناﺀ المجتمع وشرائحو ،وىذا ما يؤكد عميو أعضاﺀ الييئة األكاديمية
من وجية نظرىم نتيجة مالمستيم لمواقع الذي يمارسونو في جامعاتيم حيث تيتم الجامعات

الفمسطينية ب وضع مساقات مرتبطة بالثقافة الدينية والوطنية واالجتماعية كمتطمبات جامعية
لطمبتيا لتعزيز ثقافة االنتماء لمعقيدة والوطن والمجتمع ،كما تيتم الجامعات في المشاركة

بكل المناسبات الدينية والوطنية سواء باستضافة فعالياتيا وأنشطتيا في داخل الجامعات أو
مشاركة طمبتيا وكوادرىا في المحافل المجتمعية ،وىذا بدوره يوفر بيئة اجتماعية تعاونية
ثقافتيا احترام اآلخر وتقبمو مع االختالف في الرأي والفكر واألسموب والمنيج من خالل

الحوار المفتوح وثقافة النقد البناء ،وىذه النتيجة اتفقت مع دراسة (الدسوقي )6704،التي
أشارت إلى اعتماد الجامعات لمبدأ تقبل اآلخر والحوار بدرجة كبيرة (.)%76,07

في حين أقل العناصر تواف اًر بالنسبة لممتطمبات االجتماعية :

 كانت لمفقرة الثالثة " تعريف الييئة األكاديمية بثقافة العصر الحديث:العولمة ومنظمةالتجارة الدولية والتنمية المستدامة ".بوزن نسبي ( )%70,47بدرجة كبيرة.

 تمييا الفقرة الثانية "تطوير التعميم الصناعي والحرفي لتنمية كوادر بشرية حرفية تساىمفي االستثمار الجيد في المجتمع ".بوزن نسبي ( )%72,67بدرجة كبيرة.
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 ثم الفقرة الرابعة "استثمار واستغالل الموارد الذاتية المحمية في بناء وتطوير القدرات لدىالعاممين في المؤسسات المجتمعية ".بوزن نسبي ( )%74,47بدرجة كبيرة.

ويتضح من ىذه النتيجة أن الجامعات الفمسطينية من خالل تفاعميا مع المؤسسات
المجتمعية المحمية ،وكذلك من خالل ممارستيا وأنشطتيا االجتماعية تيتم بالجانب القيمي
واألخالقي أكثر منو بالجوانب المينية والتقنية والحرفية ،كما تبرز ىذه النتيجة مدى قصور

الجامعات الفمسطينية في محاولة االنخراط في المجتمع الدولي والتفاعل مع المعطيات

العالمية من خالل التشبيك والتعاون مع المؤسسات الدولية سواء تعميمية أم تطويرية أم
خدماتية مما يقمل من درجة اطالع كوادرىا وموظفييا عمى ثقافات العالم الخارجي وبالتالي

االنفتاح عمى المتغيرات والمعطيات الدولية واالستفادة من الجوانب االيجابية لمعولمة التي
تفتح أفق واسعة ومدى كبير في التطوير والتنمية المستدامة ،عمماً بأن ىناك اتجاىاً عالمياً

لتطوير التعميم الصناعي والحرفي وادماجو بالبرامج الجامعية ،واستحداث برامج أكاديمية

تركز عمى المين الصناعية والحرفية في الجامعات .ومن الطبيعي أن يكون نتيجة عدم
االنفتاح عمى الثقافات العالمية من خالل التشبيك والتعاون مع المؤسسات الدولية التطويرية
والخدماتية ىو انخفاض التطوير الصناعي والحرفي مما يقمل من استثمار الموارد الذاتية

المحمية في بناﺀ وتطوير الكوادر البشرية التي ليا دور ميم ومساىمة جيدة في التنمية

البشرية المستدامة ،وىذا يتفق مع دراسة ( العبيدي  )2012،التي كان من نتائجيا يجب
تطوير العممية التدريبية والتأىيل الميني لقوى العمل وفقا الحتياجات سوق العمل.

ويمكن تفسير ضعف االنفتاح عمى العولمة والثقافات العالمية المختمفة في

الجامعات الفمسطينية مقارنة بباقي عناصر المتطمبات االجتماعية ىو الخوف من فقدان

اليوية الدينية والوطنية التي تسعى الجامعات دائما وبشكل واضح إلى تعزيزىا لدى أبناﺀ

المجتمع كما ظير في نتائج ىذه الدراسة والتي اتفقت مع دراسة (أبو ماضي)2012 ،

التي أكدت عمى التأثير السمبي لمعولمة ثقافيا وسياسيا عمى شرائح المجتمع المختمفة.
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-2نتائج السؤال الثاني الذي ينص عمى:

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لتوافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية في

المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين تبعاً لممتغيرات( :نوع الكمية ،الجامعة ،الرتبة األكاديمية،
سنوات الخدمة)؟ ويتفرع منه األسئمة الفرعية التالية:

 .1-2هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات

درجات تقدير أفراد العينة لتوافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية
في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين تعزى إلى نوع الكمية( :عموم إنسانية ،عممية)؟

لإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات توافر متطمبات التنمية البشرية
المستدامة تبعاً لنوع الكمية باستخدام اختبار (ت) ،واستخدمت الباحثة ىذا االختبار اإلحصائي

البارامتري بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي العينة باإلضافة إلى أن عدد

أفراد العينة يزيد عن ثالثين فردًا ،كما ىو موضح بالجدول التالي:
جدول ()5.6

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية في
المحافظات الجنوبية تبعاً لنوع الكمية (العموم اإلنسانية ،العممي)

المحور

العموم اإلنسانية()141
اإلنحراف
المتوسط

العممي()99
اإلنحراف
المتوسط

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

مستوى

قيمة (ت)

الداللة

المتطمبات المهنية واألكاديمية

62.13

4.88

61.78

4.23

0.589

0.556

المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية
المتطمبات االجتماعية
الدرجة الكمية لمتطمبات التنمية البشرية المستدامة

65.16
41.61
223.14

9.39
4.18
17.15

62.00
42.00
219.18

6.88
3.52
15.15

2.857
0.758
1.843

*0.005
0.449
0.067

المتطمبات البحثية

54.23

5.91

53.24

5.64

1.082

*داللة إحصائية

يتبين من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات توافر

المتطمبات المينية واألكاديمية والمتطمبات البحثية والمتطمبات االجتماعية الالزمة لمتنمية البشرية
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المستدامة ،وكذلك متوسطات الدرجة الكمية لمتطمبات التنمية البشرية المستدامة تبعا لنوع الكمية
(العموم اإلنسانية ،العممي) ،في حين تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة

توافر المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية الالزمة لمتنمية البشرية المستدامة تبعًا لنوع الكمية

(ت= ،2.857الداللة عند  . )0.005وتعتبر ىذه النتيجة منطقية بحيث لن يتغير أثر توافر
متطمبات التنمية البشرية المستدامة عمى أعضاﺀ الييئة األكاديمية لكونيم يعممون في كميات عممية

أو كميات عموم إنسانية ،وبخاصة في المتطمبات المينية واألكاديمية والبحثية واالجتماعية ،ولكن أثر
توافر المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية قد يختمف عمى أعضاﺀ الييئة األكاديمية الذين يعممون

في كميات العموم اإلنسانية عنو عمى ىؤالء الذين يعممون في الكميات العممية ،ويمكن إيعاز ذلك أن

األكاديمي ين المتخصصين في العموم اإلنسانية يكون استشعارىم بالعمميات واألنشطة اإلدارية
والتعاطي معيا أكثر منو عند أولئك المتخصصين في التخصصات العممية ،إذ إن التخصصات

اإلنسانية تزيد من أصحابيا معرفة ودراية وميارة في اإلجراءات والعمميات اإلدارية والمالية في
الجامعات والمؤسسات حيث تعتبر القضايا اإلدارية من المواضيع األساسية التي يخوضون في

دراستيا وتطبيقيا في دراساتيم وتخصصاتيم ،بينما أصحاب التخصصات العممية يفتقرون إلى
المعرفة المعمقة والميارات العالية في التعاطي مع العمميات اإلدارية ،حيث يكون جل تركيزىم مع

الظواىر الطبيعية والطبية واليندسية وتطبيقاتيا العممية ،مما يجعميم أقل استشعا ًار بتوافر بعض

المتطمبات اإلدارية والمالية أو التعامل مع األنظمة اإلدارية لتحقيق احتياجاتيم التشغيمية والتطويرية،
وىذا ما أظيرتو الدراسة الحالية حيث كان متوسط درجة توافر المتطمبات اإلدارية حسب رأي أعضاﺀ

الييئة األكاديمية العاممين في كميات العموم اإلنسانية ( )65.16+9.39أعمى منيا حسب رأي

أعضاﺀ الييئة األكاديمية العاممين في الكميات العممية والتي اختمفت مع دراسة (الديب)2012 ،
حيث أظيرت أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الممارسة اإلدارية تبعًا لمتغير الكمية.

 .2-2هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لتوافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية

في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين تعزى إلى الجامعة (اإلسالمية ،األ زهر ،فمسطين،

األقصى)؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم إجراء تحميل التباين األحادي لفحص أثر الجامعة (اإلسالمية ،األزىر،

فمسطين ،األقصى) عمى درجة توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية
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في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين من وجية نظر أعضاﺀ الييئة األكاديمية كما في الجدول

التالي:

جدول ()5.7

تحميل التباين األحادي لمفروق بين درجات توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية في
المحافظات الجنوبية تبعاً لمجامعة (اإلسالمية ،األزهر ،فمسطين ،األقصى)
المحور
المتطمبات المهنية

اإلسالمية()70
المتوسط اإل نحراف

األزهر()68
المتوسط اإلنحراف

فمسطين()20
المتوسط اإلنحراف

األقصى ()82
المتوسط اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

64.51

2.78

60.66

2.78

62.20

5.90

60.87

3.93

قيمة

(ف)

11.89

مستوى
الداللة
*0.000

واألكاديمية
54.60

المتطمبات البحثية

المتطمبات اإلدارية

68.37

والمالية والموجستية
المتطمبات االجتماعية
الدرجة الكمية لمتطمبات

44.26
231.73

التنمية البشرية
المستدامة

*

5.03
6.18
3.20
13.30

52.79
57.73
39.15
210.34

51.45

5.03
6.18
3.20
13.30

71.50
41.55
226.70

7.31
4.42
3.80
16.57

54.78
61.51
41.87
219.05

4.51
3.36
2.80
9.31

3.06

69.15
25.66
30.17

داللة إحصائية

يتبين من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات توافر متطمبات
التنمية البشرية عمى جميع محاورىا تبعا لمجامعة ،وتعزو الباحثة ىذه الفروق الختالف الجامعات
الفمسطينية من حيث العمر الزمني ،واالتجاه الحزبي ،وطبيعة الجامعة من حيث كونيا حكومية أم

أىمية أم خاصة ،ومصادر تمويميا ،فكل من ىذه العوامل ليا تأثيرىا عمى درجة توافر كل عنصر من

متط مبات التنمية البشرية المستدامة ،كما أن لتوافر أي من ىذه المتطمبات أثرىا الواضح عمى درجة
توافر المتطمبات األخرى ،فعكست الدراسة أن الفروق لمتوسطات درجات توافر المتطمبات المينية
واألكاديمية والمتطمبات االجتماعية والدرجة الكمية لمتطمبات التنمية البشرية المستدامة كانت لصالح

الجامعة اإلسالمية ،بينما كانت الفروق لدرجة توافر المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية لصالح
جامعة فمسطين ثم الجامعة اإلسالمية والمتطمبات البحثية لصالح جامعة األقصى ثم الجامعة

اإلسالمية ،وىذا نتيجة العمر الزمني الطويل الذي انعكس عمى خبرات أعضاﺀ الييئة األكاديمية من

الناحية المينية واألكاديمية ،وكذلك االجتماعية في الجامعة اإلسالمية ،ومما الشك فيو أن ارتفاع
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توافر المتطمبات اإلدارية في الجامعة اإلسالمية قد كان لو التأثير اإليجابي عمى توفير المتطمبات

األكاديمية والمينية والمتطمبات البحثية ،وزاد من إمكانية المشاركة االجتماعية لمجامعة في النشاطات
والمحافل المجتمعية ،مما يعطييا فرصًا لتطوير التنمية البشرية المستدامة ،وىذا يؤكد عمى أىمية

المتطمبات اإلدارية في رفع درجة توافر المتطمبات األخرى المساىمة في التنمية البشرية المستدامة،

كما ال نغفل عن كون الجامعة اإلسالمية جامعة أىمية حزبية ليا مصادر خارجية لدعميا ،واتفقت

نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (القوقا )2015،التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات أعضاﺀ ىيئة التدريس حول واقع كفاءة العمميات الداخمية في جامعات محافظات
غزة في ضوء متطمبات التنمية المستدامة لصالح الجامعة اإلسالمية .ويمكن إيعاز الفرق بين

متوسطات توافر المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية لصالح جامعة فمسطين كونيا جامعة خاصة

وحديثة ،تتبنى السياسات والعمميات اإلدارية المحكمة والفعالة التي تساعدىا عمى النيوض بالجامعة

وتطويرىا في مرحمة التأسيس ،مما انعكس ذلك عمى درجة توافر المتطمبات األكاديمية والمينية حيث
كانت جامعة فمسطين في الدرجة الثانية بعد الجامعة اإلسالمية في توافر المتطمبات األكاديمية

والمينية حيث اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (الفرا .)2015،أما بالنسبة لتفوق جامعة األقصى
في متوسط درجة توافر المتطمبات البحثية يمكن إيعازه لكونيا جامعة حكومية فيكون ألعضائيا

الفرصة األكبر في تطوير معارفيم ومياراتيم البحثية وكيفية استغالليا من خالل االلتحاق بالدورات

و ورشات العمل والمؤتمرات التي تعقدىا و ازرة التربية والتعميم العالي أو الدورات الخارجية.

 .3-2هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لتوافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية

في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين تعزى إلى الرتبة األكاديمية (أستاذ مساعد ،أستاذ
مشارك ،أستاذ)؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم إج ﺀار تحميل التباين األحادي لفحص أثر الرتبة األكاديمية (أستاذ مساعد،

أستاذ مشارك ،أستاذ) عمى درجة توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية

في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين من وجية نظر أعضاﺀ الييئة األكاديمية كما في الجدول

التالي:
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جدول ()5.8
تحميل التباين األحادي لمفروق بين درجات توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية في
المحافظات الجنوبية تبعاً لمرتبة األكاديمية (أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك ،أستاذ)
أستاذ مساعد()178
المحور

أستاذ مشارك()39

مستوى

أستاذ()23
قيمة (ف)

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

المتطمبات المهنية واألكاديمية

61.68

4.74

63.00

3.47

62.55

5.18

1.580

المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية
المتطمبات االجتماعية
الدرجة الكمية لمتطمبات التنمية

63.10
41.32
218.54

7.02
4.04
15.77

64.21
43.00
227.23

6.90
3.11
14.56

63.09
43.22
228.65

7.46
3.50
14.29

0.407
4.842
8.249

المتطمبات البحثية

البشرية المستدامة

*

52.45

5.21

57.03

5.01

59.70

5.84

27.781

داللة إحصائية

يتبين من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات توافر متطمبات

التنمية البشرية عمى جميع محاورىا تبعا لمرتبة األكاديمية عدا المتطمبات المينية واألكاديمية ،وذلك
لصالح رتبة األستاذ ،وتعزو الباحثة ىذه الفروق الرتفاع سنوات الخدمة لدى األساتذة ،مما يزيد من

عنصر أساسياً في ترقية أعضاﺀ الييئة األكاديمية حسب
خبراتيم البحثية  ،حيث يعد اإلنتاج البحثي
اً
نظم ولوائح الترقيات في الجامعات الفمسطينية ،وبالتالي يكون ليذه الفئة من أعضاﺀ الييئة
األكاديمية مشاركات وتفاعالت واسعة مع األنشطة المجتمعية وعالقات كثيرة

مع المؤسسات

المجتمعية تشكمت خالل فترة عمميم الطويل وخاصة ىذه التفاعالت نتيجة تطبيق األبحاث في

المجتمع ومؤسساتو أو من خالل المشاركة في األنشطة والمحافل العممية التي يكون لمؤسسات

المجتمع تواجد وحضور واضح ،مما يساعد في نسج عالقات اجتماعية ،كما أن نتيجة التدرج في

الترقية لألعضاﺀ ذوي رتبة أستاذ يسمح ليم بتنبوء مناصب إدارية متعددة ومختمفة خالل فترة الخدمة

الطويمة مما يجعميم أكثر دراية واستشعا ار بتوافر المتطمبات اإلدارية والمالية مقارنة باألعضاﺀ األقل
رتبة أكاديمية ،ونتائج ىذه الدراسة اتفقت مع دراسة (القوقا )2015،حيث أشارت إلى وجود فروق

ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أعضاﺀ ىيئة التدريس حول واقع كفاءة العمميات

الداخمية في جامعات محافظات غزة في ضوء متطمبات التنمية المستدامة لصالح رتبة أستاذ.
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 .4-2هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لتوافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية

في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين تعزى إلى سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات -5 ،أقل

من  10سنوات ،أكثر من 10سنوات)؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم إجراء تحميل التباين األحادي لفحص أثر سنوات الخدمة (أقل من 5

سنوات -5 ،أقل من  10سنوات ،أكثر من 10سنوات) عمى درجة توافر متطمبات التنمية البشرية
المستدامة في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين من وجية نظر أعضاﺀ

الييئة األكاديمية كما في الجدول التالي:

جدول ()5.9

تحميل التباين األحادي لمفروق بين درجات توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية في
المحافظات الجنوبية تبعاً لسنوات الخدمة (أقل من  5سنوات -5 ،أقل من  10سنوات ،أكثر من 10سنوات)

أقل من  5سنوات
المحور

()5

-5أقل من 10
سنوات ()40

مستوى

أكثر من 10سنوات
()195

قيمة (ف)

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

المتطمبات المهنية واألكاديمية

61.60

2.97

61.68

4.42

62.06

4.70

0.133

المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية
المتطمبات االجتماعية

69.60
40.80

10.78
4.87

62.58
41.45

8.21
4.01

63.26
41.86

6.61
3.89

2.211
0.338

المتطمبات البحثية

الدرجة الكمية لمتطمبات التنمية

45.40

217.40

4.97

18.89

51.35

217.05

3.64

14.61

54.63

221.18

5.88

16.04

11.717

1.616

0.201

داللة إحصائية

يتبين من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات توافر

متطمبات التنمية البشرية عمى جميع محاورىا تبعا لسنوات الخدمة عدا المتطمبات البحثية ،وذلك

لصالح أعضاﺀ الييئة األكاديمية ذوي فترة خدمة أكثر من( ) 07سنوات ،وتعزو الباحثة ىذه الفروق
عنصر أساسيًا في ترقية أعضاﺀ الييئة األكاديمية حسب نظم ولوائح الترقيات
ًا
كون اإلنتاج البحثي
في الجامعات الفمسطينية كما ذكر سالفا ،وبالتالي يكون ليذه الفئة من أعضاﺀ الييئة األكاديمية
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فرصة زمنية أطول لتطبيق األبحاث وبالتالي اكتساب خبرات بحثية أكثر ،وبالتالي توافر المتطمبات

البحثية الالزمة لمتنمية البشرية المستدامة ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (ىينز )2009،التي

أشارت إلى أن اإلنجازات اإلبداعية البحثية مرتبطة بعدة عوامل منيا الوقت ،وكذلك دراسة
(األسمري )2010 ،التي أشارت إلى أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة استجابة أفراد
عينة الدراسة لقياس واقع البحث العممي حسب سنوات الخدمة والدرجة العممية ،وىذه النتيجة تتسق
مع النتيجة السابقة في ىذه الدراسة حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجة

توافر المتطمبات البحثية تبعا لمرتبة األكاديمية ،وتم تفسير ذلك لطول سنوات الخدمة حيث تبين أن
متوسط سنوات خدمة األستاذ ( 29.22+5.48سنة) ،بينما عدد سنوات خدمة األستاذ المشارك

( 23.67+6.73سنة) ،واألستاذ المساعد ( 14.13+6.62سنة).

-3نتائج السؤال الثالث الذي ينص عمى:

ما متوسط الدرجة التقديرية ل واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات
الجنوبية بدولة فمسطين من وجهة نظر الهيئة األكاديمية الجامعات الفمسطينية في المحافظات

الجنوبية ؟

لإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة كذلك بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة من أعضاﺀ الييئة األكاديمية عمى فقرات مقياس واقع تمويل
البحث العممي في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية بدولة فمسطين ،كما في الجدول

التالي:

جدول ()5.10

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة لفقرات واقع تمويل البحث العممي في
الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية
م.
1

العبارة

الحسابي

المعياري

النسبي%

3.63

0.67

72.60

2

كبيرة

3.22

0.51

64.40

14

متوسطة

3

تقديم جوائز ألصحاب األبحاث المتميزة.

3.32

0.64

66.40

10

متوسطة

4

توفير منحا بحثية لمخارج.

3.33

0.68

66.60

9

متوسطة

5

تمويل مؤتمراتيا العممية واأليام الدراسية وورش العمل والندوات التي تعقدىا.

3.94

0.86

78.80

1

كبيرة

2

تخصيص موازنة مناسبة لمبحث العممي في الجامعة.

المتوسط

االنحراف

الوزن

الترتيب

الدرجة

توفير نفقات مشاركة أعضاﺀ الييئة األكاديمية في المؤتمرات الخارجية.
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6
7

توفير صندوق خاص لتمويل البحث العممي.
إعفاء أعضاء ىيئة التدريس من رسوم النشر في المجمة العممية.

8

توفير مرك از متخصصا لخدمة اإلج ارﺀات اإلحصائية يقدم خدمة مجانية أو أسعار

9

3.33

0.68

66.60

8

متوسطة

3.13

0.73

62.60

18

متوسطة

3.16

0.85

63.20

16

متوسطة

رمزية.
خفض تكاليف نشر األبحاث العممية المتميزة.

3.42

0.77

68.40

4

كبيرة

10

استضافة وتمويل الجامعة مراكز بحثية عممية.

3.63

1.00

72.60

3

كبيرة

11

المنافسة عمى الجوائز النقدية البحثية اإلقميمية والمحمية.

3.31

0.71

66.20

11

متوسطة

12

تخصيص حوافز مالية تساعد عمى إج ارﺀ البحوث العممية.

3.22

0.64

64.40

13

متوسطة

اتفاقيات مع القطاع الخاص لتمويل البحوث التي تمبي احتياجاتيم.

3.21

0.76

64.20

15

متوسطة

3.15

0.72

13
14

إشراك القطاع الخاص في تمويل البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس.

63.00

17

متوسطة

15

تشجيع مؤسسات المجتمع المدني في تمويل البحث العممي.

3.33

0.79

66.60

7

متوسطة

16

تحفيز البمديات لتخصيص ميزانيات خاصة بالبحث العممي .

3.31

0.75

66.20

12

متوسطة

17

مشاركة البنوك الوطنية في تمويل البحث العممي.

3.37

0.77

67.40

6

متوسطة

18

تخصيص و ازرة التربية والتعميم العالي ميزانية خاصة لمبحث العممي لمجامعات.

3.39

0.75

67.80

5

متوسطة

60.40

8.06

67.11

-

متوسطة

واقع تمويل البحث العممي

يتضح من الجدول السابق أن درجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في

المحافظات الجنوبية حسب وجية نظر أعضاﺀ الييئة األكاديمية متوسطة ،حيث كان الوزن النسبي
لمدرجة الكمية لواقع تمويل البحث العممي ( )67.11%بدرجة متوسطة  ،وتتراوح فقرات مقياس تمويل

البحث العممي ما بين (  )%78.80 -62.60ما بين درجة متوسطة وكبيرة ،وىذه النتيجة تتفق مع
دراسة (إعبيان ) 2012،حيث ذكرت أن درجة تقدير الدعم المادي لمبحث العممي في الجامعات

الفمسطينية متوسطة بوزن نسبي ( ،)%61.72بينما اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (الشيخ
خميل )2014،التي أظيرت أن نسبة درجة تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية قميمة

(.)%51

وكانت أعمى فقرات واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية من

وجية نظر أعضاﺀ الييئة األكاديمية كما يمي:

 كانت الفقرة الخامسة "تمويل مؤتمراتيا العممية واأليام الدراسية وورش العمل والندواتالتي تعقدىا ".األكثر وزنًا وبنسبة قدره ( )%78,87بدرجة كبيرة.
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 تمييا الفقرة األولى "تخصيص موازنة مناسبة لمبحث العممي في الجامعة ".بوزن نسبي( )%76,67بدرجة كبيرة.

 ثم الفقرة العاشرة "استضافة الجامعة مراكز بحثية عممية لتمويميا ".بوزن نسبي( )%76,67بدرجة كبيرة.

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى التنافس الكبير بين الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية،

مما يدفعيا لممساىمة في تمويل مؤتمراتيا العممية وأيامو الدراسية إيمانًا منيا أن مثل ىذه المؤتمرات

والورشات واأليام الدراسية الدور الميم في صدارة الجامعة واعطاء صدى إعالمياً لمجامعة ،وبالتالي

استقطاب العدد األكبر من الطمبة ذوي المعدالت المرتفعة الذي من شأنو ينعكس عمى مستوى
الجامعة في التنمية والتطوير  ،وكذلك لو أثر في استقطاب الخبرات األكاديمية الالمعة والذي يسيم

في النيوض بالجامعات ،مما يفتح لمجامعة فرص التواصل مع الجامعات األخرى محميا ودوليا،

ال لممشاريع المشتركة بين الجامعة والمؤسسات الخارجية التي قد تجمب مصادر تمويل
ويعطي مجا ً
لمجامعة يساعدىا في تخصيص موازنات مناسبة لمبحث العممي ،وىذا ما أكدتو نتائج ىذه الدراسة في

الفقرة ذات الترتيب الثاني ،واختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (حمس )2011،التي أشارت إلى
أن حجم تمويل المؤتمرات واأليام الدراسية في الجامعات الفمسطينية متدنية مقارنة بعددىا ،بينما

اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (كالسين )2012 ،التي أكدت عمى أن الدعم الخارجي ودعم

إدارة الجامعة ىو السبب و ارء تقدم المراكز البحثية ،وأن التمويل ىو الذي يعطي الكفاﺀة لمبحث العممي
وينميو ويشجع الييئة التدريسية لاللتحاق بمراكز البحوث لتنمية العممية التعميمية في الجامعات،
واختمفت مع دراسة (محيسن (2011،التي وجدت أن من أىم معوقات البحث العممي عدم تخصيص

الجامعات جزﺀًا من ميزانيتيا لإلنفاق عمى البحث العممي ،وأوصت الدراسة بضرورة تخصيص جزﺀ
من الموازنة ليذا الغرض.

في حين أقل الفقرات نسبة :

 كانت لمفقرة السابعة "إعفاء أعضاء ىيئة التدريس من رسوم النشر في المجمة العممية".بوزن نسبي ( )%66,67بدرجة متوسطة.

 تمييا الفقرة الرابعة عشر "اتفاقيات مع القطاع الخاص لتمويل البحوث التي تمبياحتياجاتيم ".بوزن نسبي ( )%62,77بدرجة متوسطة.

 ثم الفقرة الثامنة "توفير مرك از متخصصا لخدمة اإلج اﺀرات اإلحصائية يقدم خدمة مجانيةأو أسعار رمزية ".بوزن نسبي ( )%62,67بدرجة متوسطة.
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وتتفق ىذه النتيجة مع كثير من الدراسات مثل دراسة (الحولي )2012 ،التي أكدت عمى أىميةة اتخةاذ
الجامعة ةةات لإلج ة ةراءات واآللية ةةات المناسة ةةبة التة ةةي تسة ةةيل مة ةةن عممية ةةة نشة ةةر األبحة ةةاث فة ةةي الجامعة ةةات

ةار إلةةى مجموعةةة مةةن المشةةكالت التةةي
الفمسةةطينية ،وكةةذلك د ارسةةة (الشةةرع والزغبةةي )2009،حيةةث أشة ا
تواجو إج ارء البحوث ومنيا إج ارءات النشر ،باإلضافة لد ارسةة ( الزيةان )2011،والتةي وجةدت مةن أىةم
معوقات البحةث العممةي ضةرورة االىتمةام بنشةر األبحةاث .أمةا بالنسةبة لمقطةاع الخةاص وتمويةل البحةث

العممةةي وتعةةزو الباحثةةة ضةةعف تمويةةل القطةةاع الخةةاص لمبحةةث العممةةي فةةي الجامعةةات الفمسةةطينية إلةةى

ض ةةعف التنس ةةيق ب ةةين الجامع ةةات والقطاع ةةات اإلنتاجي ةةة األىمي ةةة كةةةون معظ ةةم األبح ةةاث المطبق ةةة فةةةي
الجامعةةات الفمسةةطينية اسةةتيالكية أكثةةر مةةن كونيةةا اسةةتثمارية تطبيقيةةة يمكةةن أن تشةةجع عمةةى دعميةةا

وتمويمي ةةا ،إضةةةافة إلةةةى الحالةةةة االقتص ةةادية الت ةةي يعيشةةةيا قطةةةاع غة ةزة ،وكةةةذلك الحصةةةار واالح ةةتالل
الصييوني ،ولقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (حمةس )2010،الةذي أشةار إلةى أن دور القطةاع

الحكومي والخاص في تمويل البحةث العممةي فةي الجامعةات الفمسةطينية متةدن ممةا يةنعكس عمةى جةودة

اإلنتاج ،ودراسة (السالم )2011،التي توصمت إلى إحجام بعض الشةركات الخاصةة عةن الةدعم المةالي
وذلك لالعتقاد السائد بأن البحث العممي من مسؤولية الدولة وعةدم القناعةة بأىميةة المشةاركة ،وضةعف
اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية ،وكذلك دراسة (القحطاني )2011 ،الذي توصةل إلةى ضة لة اإلنفةاق
المةةالي عمةةى البحةةث العممةةي فةةي الجامعةةات العربيةةة مقارنةةة مةةع الجامعةةات الغربيةةة ،وأوصةةت بضةةرورة

تشجيع القطاع الخاص لإلسيام في دعم البحث العممي ،ولقد أشارت د ارسةة (عرفةة وعمةي )2002،أن
الدعم المقدم من المؤسسات الخاصة في دول الخميج العربي لمبحث العممي لم يتجاوز (.)%2,8

-4نتائج السؤال الرابع الذي ينص عمى:

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لواقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات

الجنوبية بدولة فمسطين تبعاً لممتغيرات (نوع الكمية ،الجامعة ،الرتبة األكاديمية ،سنوات

الخدمة)؟ ويتفرع منه األسئمة الفرعية التالية:

 .1-4هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لواقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات

الجنوبية بدولة فمسطين تعزى إلى نوع الكمية (عموم إنسانية ،عممية)؟

لإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات واقع تمويل البحث العممي تبعاً
لنوع الكمية باستخدام اختبار (ت) ،واستخدمت الباحثة ىذا االختبار اإلحصائي البارامتري بسبب
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اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي العينة باإلضافة إلى أن أفراد العينة ،يزيد عن

ثالثين فرداً كما ىو موضح بالجدول التالي:

جدول ()5.11

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات درجات واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات
الجنوبية تبعاً لنوع الكمية (العموم اإلنسانية ،العممي)

المتغير
واقع تمويل البحث العممي

العموم اإلنسانية()141
اإلنحراف
المتوسط

العممي()99
اإلنحراف
المتوسط

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

60.87

8.49

59.74

7.39

قيمة (ت)

الداللة

1.068

0.287

*داللة إحصائية

يتبين من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات واقع تمويل
البحث العممي تبعا لنوع الكمية ،واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة( الشيخ خميل )2012،حيث
أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أعضاﺀ الييئة األكاديمية

في الجامعات الفمسطينية لتمويل البحث العممي تبعاً لنوع الكمية ،وىذا ما أشارت إليو كذلك دراسة

(محيسن.)2011،

 .2-4هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لواقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات

الجنوبية بدولة فمسطين تعزى إلى الجامعة (اإلسالمية ،األزهر ،فمسطين ،األقصى)؟

لإلجابة عمى ىذا السؤال تم إج ارء تحميل التباين األحادي لفحص أثر الجامعة (اإلسالمية ،األزىر،
فمسطين ،األقصى) عمى درجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات

الجنوبية بدولة فمسطين من وجية نظر أعضاﺀ الييئة األكاديمية كما في الجدول التالي:
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جدول ()5.12
تحميل التباين األحادي لمفروق بين درجات واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات
الجنوبية تبعاً لمجامعة (اإلسالمية ،األزهر ،فمسطين ،األقصى)
المتغير

واقع تمويل البحث

العممي

*

اإلسالمية()70
المتوسط اإل نحراف

األزهر()68
المتوسط اإلنحراف

فمسطين()20
المتوسط اإلنحراف

األقصى ()82
المتوسط اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

62.40

9.45

58.19

5.88

51.25

6.77

62.76

6.50

قيمة

(ف)

16.89

داللة إحصائية

يتبين من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات واقع تمويل

البحث العممي تبعا لمجامعة (ف= ،16.89الداللة عند ،)0.000وكانت الفروق لصالح جامعة

األقصى ثم الجامعة اإلسالمية ،وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الرتفاع درجة توافر متطمبات التنمية

البشرية المستدامة مما انعكس عمى قدرة الجامعة في رفع درجة تمويل البحث العممي ،حيث كما

تمت اإلشارة إليو مسبقا أن عناصر متطمبات التنمية البشرية المستدامة ليا تأثيرىا عمى بعضيا

البعض ،وكذلك عمى درجة تمويل البحث العممي في الجامعات ،وكذلك اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع
دراسة (الشيخ خميل )2012،التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

تقديرات أعضاﺀ الييئة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية لتمويل البحث العممي تبعًا لمتغير الجامعة

ولصالح الجامعة اإلسالمية ،وىذا ما أشارت إليو كذلك دراسة (حمس )2010،حينما أشار إلى أن
التمويل لمجوائز البحثية لمطمبة في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية اقتصر عمى

الجامعة اإلسالمية.

 .3-4هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لواقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات

الجنوبية بدولة فمسطين تعزى إلى الرتبة األكاديمية (أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك ،أستاذ)؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم إج ﺀار تحميل التباين األحادي لفحص أثر الرتبة األكاديمية (أستاذ مساعد،
أستاذ مشارك ،أستاذ) عمى درجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات

الجنوبية بدولة فمسطين من وجية نظر أعضاﺀ الييئة األكاديمية كما في الجدول التالي:
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جدول ()5.13

تحميل التباين األحادي لمفروق بين درجات واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات
الجنوبية تبعاً لمرتبة األكاديمية (أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك ،أستاذ)
أستاذ مساعد()178
المتغير

المتوسط

واقع تمويل البحث العممي
*

أستاذ مشارك()39

الحسابي

اإلنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

59.64

8.40

62.23

6.27

مستوى

أستاذ()23

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

63.22

7.04

الحسابي

قيمة (ف)

المعياري

3.278

داللة إحصائية

يتبين من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات واقع تمويل
البحث العممي تبعا لمرتبة األكاديمية (ف= ،3.278الداللة عند ،)0.039وكانت الفروق لصالح

أعضاﺀ الييئة األكاديمية ذوي رتبة أستاذ ،وىذه النتيجة منطقية حيث إن ىذه الشريحة من أعضاﺀ

الييئة األكاديمية يمتمكون قدرات وميارات لمحصول عمى دعم مالي لتطبيق أبحاثيم سواء من

موازنات الجامعة أم من خالل التمويل الحكومي من و ازرة التربية والتعميم العالي ،أم من القطاع
الخاص ويمكن تفسير ذلك نتيجة خبراتيم الواسعة في مجال البحث العممي لفترات زمنية طويمة

باإلضافة إلى حجم العالقات الكبيرة مع المؤسسات الخاصة وجيات تمويل البحث العممي التي

يتمتعون بيا أصحاب ىذه الرتبة األكاديمية ،وىذه النتيجة اختمفت مع دراسة (أعبيان )2012،حيث
أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أعضاﺀ الييئة األكاديمية حول

دور الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة في دعم البحث العممي تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية،

ولكنيا اتفقت مع دراسة (مناعي )2011،التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى كل

مجاالت تنمية البحث العممي تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية ،وكذلك دراسة (األسمري )2010 ،التي
أكدت عمى وجود الفروق ذات الداللة اإلحصائية في درجة استجابة أفراد العينة لواقع البحث العممي

تبعا لمدرجة األكاديمية.
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 .4-4هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لواقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات
الجنوبية بدولة فمسطين تعزى إلى سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات -5 ،أقل من 10

سنوات ،أكثر من 10سنوات)؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم إج ارء تحميل التباين األحادي لفحص أثر سنوات الخدمة (أقل من 5
سنوات -5 ،أقل من  10سنوات ،أكثر من 10سنوات) عمى درجة واقع تمويل البحث العممي في
الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين من وجية نظر أعضاﺀ الييئة األكاديمية

كما في الجدول التالي:

جدول ()5.14

تحميل التباين األحادي لمفروق بين درجات واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات
الجنوبية تبعاً لسنوات الخدمة (أقل من  5سنوات -5 ،أقل من  10سنوات ،أكثر من 10سنوات)

أقل من  5سنوات
()5

المتغير

واقع تمويل البحث العممي
*

-5أقل من 10
سنوات ()40

مستوى

أكثر من 10سنوات
()195

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

50.40

7.77

59.51

7.46

60.83

8.04

قيمة (ف)

4.460

داللة إحصائية

يتبين من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات واقع تمويل

البحث العممي تبعا لمرتبة األكاديمية( :ف= ،4.460الداللة عند ،)0.013وكانت الفروق لصالح
أعضاﺀ الييئة األكاديمية ألصحاب الخدمة التي تزيد عن عشر سنوات ،وىذه النتيجة تتسق مع
النتيجة السابقة ليذه الدراسة ،والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
درجات واقع تمويل البحث العممي تبعا لمرتبة األكاديمية لصالح األستاذ ،فزيادة عدد سنوات الخدمة

يزيد قدرات وميارات ىؤالء األعضاﺀ لمحصول عمى دعم مالي لتطبيق أبحاثيم سواء من موازنات

الجامعة أم من خالل التمويل الحكومي من و ازرة التربية والتعميم العالي ،أو من القطاع الخاص ،كما

تم تفسيره مسبقا ،وجاءت أيضاً نتائج ىذه الدراسة متفقة مع دراسة (األسمري )2010 ،وكذلك دراسة

(الشرع والزغبي ، )2009 ،ولكنيا اختمفت مع دراسة (العمايرة والسرابي.)2008،
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-5نتائج السؤال الخامس الذي ينص عمى:

هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين درجة تقدير أفراد

ال عينة لمتطمبات التنمية البشرية المستدامة ودرجة تقديرهم لواقع تمويل البحث العممي في
الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية بدولة فمسطين؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم إج ارء اختيار االرتباط بين الدرجة الكمية لتوافر متطمبات التنمية البشرية
المستدامة كمتغير مستقل ،ودرجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في
المحافظات الجنوبية كمتغير تابع ،وكذلك بين درجة محاور متطمبات التنمية البشرية المستدامة
كمتغيرات مستقمة ودرجة واقع تمويل البحث العممي كمتغير تابع كما في الجدول التالي:
جدول ()5.15

معامل االرتباط بين درجة توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة ودرجة واقع تمويل البحث العممي في
الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية حسب وجهة نظر أعضاﺀ الهيئة األكاديمية
المتغير

المحاور

درجة واقع تمويل البحث العممي

معامل االرتباط (ر)

مستوى الداللة

درجة توافر المتطمبات المهنية واألكاديمية

0.135

*0.037

درجة توافر المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية

0.279

*0.000

درجة توافر المتطمبات االجتماعية

0.457

0.497

درجة توافر المتطمبات البحثية

0.456

الدرجة الكمية لتوافر متطمبات التنمية البشرية

*0.000
*0.000
*0.000

المستدامة
*داللة إحصائية

يبين الجدول السابق وجود عالقة إيجابية بين درجة توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة ودرجة

واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية (ر= ،0.456عند

داللة= ،)0.000حيث يمكن التنبؤ بدرجة واقع تمويل البحث العممي من خالل معرفة درجة توافر
متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية حسب معادلة

االنحدار الخطي التالية:

درجة واقع تمويل البحث العممي= X 58,0( +98,1درجة متطمبات التنمية البشرية المستدامة)
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كما ىو موضح في الرسم البياني ( ،)5.1وىذا يدل عمى أنو كمما توفرت متطمبات التنمية البشرية
المستدامة درجة واحدة ستزيد درجة تمويل البحث العممي ( 0.25درجة) والعكس صحيح ،حيث إن

طبيعة العالقة طردية ،وأن نسبة معامل االرتباط بين درجة متطمبات التنمية البشرية المستدامة

ودرجة واقع تمويل البحث العممي (.)%45.6

الرسم البياني ()5.1
االرتباط واالنحدار بين الدرجة الكمية لتوافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة ودرجة واقع تمويل البحث العممي
في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية

وقامت الباحثة بدراسة العالقة االرتباطية بين كل محور من محاور متطمبات التنمية البشرية

المستدامة عمى حدة ،فوجدت أن جميع محاور التنمية البشرية المستدامة ليا عالقة إيجابية ذات
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داللة إحصائية كما ىو موضح في الجدول ( ،)5.14حيث كانت درجة توافر المتطمبات البحثية

أكثرىم ارتباطًا بدرجة واقع تمويل البحث العممي (ر= ،0.497عند داللة= ، )0.000ومن ثم درجة
توافر المتطمبات االجتماعية (ر= ،0.457عند داللة= ،)0.000ومن ثم درجة توافر المتطمبات

اإلدارية والمالية والموجستية (ر= ،0.279عند داللة= ،)0.000وآخرىم درجة توافر المتطمبات

المينية واألكاديمية (ر= ،0.135عند داللة= ، )0.037وىذه النتيجة تؤكد أن لكل محور من
تأثير ايجابيًا عمى واقع تمويل البحث العممي ،وليذا قامت
ًا
محاور متطمبات التنمية البشرية المستدامة
الباحثة باختبار درجة االرتباط واالنحدار لكل محور من محاور متطمبات التنمية البشرية المستدامة

عمى حدة مع درجة واقع تمويل البحث العممي كما في الرسوم البيانية التالية:

الرسم البياني ()5.2
االرتباط واالنحدار بين درجة توافر المتطمبات المهنية واألكاديمية ودرجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات
الفمسطينية في المحافظات الجنوبية

يوضح الرسم البياني السابق العالقة الطردية بين درجة توافر المتطمبات المينية واألكاديمية ودرجة
واقع تمويل البحث العممي ،حي ث يمكن التنبؤ بدرجة واقع تمويل البحث العممي من خالل معرفة
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درجة توافر المتطمبات المينية واألكاديمية في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية حسب
معادلة االنحدار الخطي التالية:

درجة واقع تمويل البحث العممي= X 58,6( +49800درجة توافر المتطمبات المهنية واألكاديمية)
وىذا يدل عمى أنو كمما توفرت المتطمبات المينية واألكاديمية بدرجة واحدة ستزيد درجة تمويل البحث

العممي ( 0.26درجة) والعكس صحيح.

الرسم البياني ()5.3
االرتباط واالنحدار بين درجة توافر المتطمبات البحثية ودرجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية
في المحافظات الجنوبية

يوضح الرسم البياني السابق العالقة الطردية بين درجة توافر المتطمبات البحثية ودرجة واقع تمويل
البحث العممي ،حيث يمكن التنبؤ بدرجة واقع تمويل البحث العممي من خالل معرفة درجة توافر
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المتطمبات البحثية في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية حسب معادلة االنحدار الخطي

التالية:

درجة واقع تمويل البحث العممي= X 5850( +,48,9درجة توافر المتطمبات البحثية)
وىذا يدل عمى أنو كمما توفرت المتطمبات البحثية بدرجة واحدة ستزيد درجة تمويل البحث العممي

( 0.75درجة) والعكس صحيح.

الرسم البياني ()5.4
االرتباط واالنحدار بين درجة توافر المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية ودرجة واقع تمويل البحث العممي في
الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية

يوضح الرسم البياني السابق العالقة الطردية بين درجة توافر المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية

ودرجة واقع تمويل البحث العممي ،حيث يمكن التنبؤ بدرجة واقع تمويل البحث العممي من خالل
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معرفة درجة توافر المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية في الجامعات الفمسطينية في المحافظات

الجنوبية حسب معادلة االنحدار الخطي التالية:

درجة واقع تمويل البحث العممي= X 5840( +44845درجة توافر المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية)
وىذا يدل عمى أنو كمما توفرت المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية بدرجة واحدة ستزيد درجة

تمويل البحث العممي ( 0.35درجة) والعكس صحيح.

الرسم البياني ()5.5
االرتباط واالنحدار بين درجة توافر المتطمبات االجتماعية ودرجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات
الفمسطينية في المحافظات الجنوبية
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يوضح الرسم البياني السابق العالقة الطردية بين درجة توافر المتطمبات االجتماعية ودرجة واقع

تمويل البحث العممي ،حيث يمكن التنبؤ بدرجة واقع تمويل البحث العممي من خالل معرفة درجة
توافر المتطمبات االجتماعية في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنوبية حسب معادلة

االنحدار الخطي التالية:
درجة واقع تمويل البحث العممي= X 1854( +,,846درجة توافر المتطمبات االجتماعية)
وىذا يدل عمى أنو كمما توفرت المتطمبات االجتماعية بدرجة واحدة ستزيد درجة تمويل البحث العممي
( 1.03درجة) والعكس صحيح.

ممخص النتائج:

خمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .0ارتفاع درجة توافر جميع متطمبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفمسطينية في
المحافظات الجنوبية.

 .6كانت المتطمبات المينية واألكاديمية ،وكذلك البحثية ىي األكثر تواف ًار مقارنة مع المتطمبات
االجتماعية واإلدارية والمالية والموجستية.

 .2كانت القدرة عمى استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والبراعة باستخدام التعميم االلكتروني
واإللمام بأىداف التعميم العالي األكثر تواف ًار كمتطمبات مينية وأكاديمية ،بينما تطبيق اإلشراف
واإلرشاد األكاديمي والمعرفة الكاممة بالطرائق اإلثرائية لمطمبة المبدعين ىي األقل تواف اًر.

 .4كان التحمي بأخالقيات البحث العممي والقدرة عمى تطبيق البحوث والتنافس مع الزمالء ىي
األكثر تواف ار كمتطمبات بحثية بينما استغالل موارد الجامعة في اإلنتاج البحثي واالطالع
ومتابعة الدوريات المتخصصة بشكل دوري والقدرة عمى تسويق اإلنتاج العممي أقميم تواف ًار.

 .5كان تعزيز ثقافة االنتماء لمعقيدة والوطن والمجتمع ،وكذلك ثقافة النقد البناء واحترام اآلخرين
األكثر تواف اًر كمتطمبات اجتماعية بينما األقل تواف اًر ىي تعريف الييئة األكاديمية بثقافة
العصر الحديث والعولمة ،وتطوير التعميم الصناعي والحرفي ،واستغالل الموارد الذاتية.

 .6كان توفير البدائل الموجستية واعداد الييكمية اإلدارية ووضع لوائح وأنظمة خاصة بالدراسات

العميا ىي األكثر تواف ار كمتطمبات إدارية ،بينما أقميم تواف اًر ىي آلية توفير مصادر مالية
ومادية والحفاظ عمى العاممين وتشجيع األفكار الريادية.
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 .7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات توافر جميع متطمبات التنمية
البشرية المستدامة تبعاً لنوع الكمية وعدد سنوات الخدمة عدا المتطمبات اإلدارية والمالية
والموجستية تبعا لنوع الكمية ولصالح كميات العموم اإلنسانية ،والمتطمبات البحثية تبعًا لعدد

سنوات الخدمة لصالح األكاديميين ذوي خدمة أكثر من (10سنوات).

 .8ظيرت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات توافر جميع متطمبات التنمية

البشرية المستدامة تبعًا لمجامعة  ،وكانت المتطمبات المينية واألكاديمية واالجتماعية لصالح

الجامعة اإلسالمية بينما المتطمبات اإلدارية والمالية والموجستية لصالح جامعة فمسطين ،ولكن

المتطمبات البحثية لصالح جامعة األقصى.

 .9ظيرت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات توافر جميع متطمبات التنمية

البشرية المستدامة عدا المتطمبات المينية واألكاديمية تبعاً لمدرجة األكاديمية  ،وكانت جميعيا

لصالح درجة األستاذ.

 .07كانت درجة واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية متوسطة ،وكان أىم
مظاىرىا ىو تمويل المؤتمرات واأليام الدراسية مع تخصيص موازنة مناسبة لمبحث العممي
واستضافة المراكز البحثية ،بينما كان إعفاء األكاديميين من رسوم النشر في المجمة العممية،

وتوفير مرك از متخصص لخدمة اإلجراءات اإلحصائية كخدمة مجانية وعقد اتفاقيات مع القطاع
الخاص لتمويل البحث العممي أقل ممارسة.

 .00ظيرت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات واقع تمويل البحث العممي في

الجامعات الفمسطينية تبعاً لمجامعة ،والدرجة األكاديمية ،وسنوات الخدمة لصالح جامعة األقصى،
ولدرجة أستاذ ،ولذوي خدمة أكثر من (10سنوات).

 .06كانت العالقة االرتباطية بين جميع درجات توافر متطمبات التنمية البشرية المستدامة ودرجة
واقع تمويل البحث العممي طردية وذات داللة إحصائية ،وكانت المتطمبات البحثية كمتطمبات

تنمية بشرية مستدامة ىي األكثر ارتباطاً.
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توصيات الدراسة:
في ضوء ما توصمت لو الدراسة الحالية من نتائج ،فإن الباحثة توصي بضرورة ما يمي:

 .1التركيز عمى اإلشراف واإلرشاد األكاديمي كنشاط أساسي وضروري وركيزة وضرورة حتمية
في مؤسسات التعميم الجامعي ،الكتشاف رغبات الطمبة وقدراتيم وتحديد أىدافيم ومساعدتيم

وتزويدىم بالميارات األساسية التي يحتاجيا عمميم بعد التخرج ،وتسيم في التنمية الشاممة
في مجتمعيم.

 .6توفير الجامعات لمصادر المعمومات المختمفة مثل توفير المكتبات المتطورة والدوريات
والمجالت العربية والعالمية المتخصصة التي تخدم أعضاﺀ الييئة األكاديمية والتي تراعي

الجدية التي يستجوبيا عصر المعموماتية.

 .2التركيز عمى بعض الجوانب التطبيقية في تدريس مقرر اإلحصاء لطمبة الدراسات العميا،

وعقد دورات تدريبية في برنامج التحميل اإلحصائي ألعضاﺀ الييئة األكاديمية وتدريس

البحث العممي باستراتيجيات تدريسية متنوعة تناسب اليدف منو.

 .4توظيف الجامعات لنتائج البحوث التي يجرييا أعضاﺀ الييئة األكاديمية من خالل المساىمة
في نشر األبحاث والكتب والرسائل العممية والترجمات في المجالت العممية لمجامعات

واعتبارىا مؤىالً لمترقية األكاديمية.

 .5رفع مستوى الوعي االجتماعي لدى األف ارد والمؤسسات بأىمية الشراكة المجتمعية في تطوير
البحث العممي ،والعمل عمى الحد من معوقات مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث

العممي ،و بخاصة اإلج ارءات اإلدارية والتنظيمية.

 .6مطالبة و ازرة التربية والتعميم العالي والجامعات الفمسطينية التركيز عمى أىمية التواصل بين
الجامعات الفمسطينية فيما بينيا والتنسيق من أجل تنشيط الحركة البحثية فييا واعداد مشاريع
بحثية مشتركة بينيا والمؤسسات األىمية والحكومية المعنية بالبحث العممي من خالل تبني

المنيج التكاممي في دعم المشروعات العممية والبحثية.

 .5البحث والتعرف إلى مصادر التمويل لمبحث العممي وجذبو من بعض دول العالم بما يضمن
توفير بيئة تمويل مستمرة وبالتالي استم اررية الحركة البحثية واإلنتاج البحثي في الجامعات

الفمسطينية بما يكفل التنمية المستدامة الشاممة في المجتمع الفمسطيني وخاصة البشرية منيا.

 .,تطوير العممية التدريبية والتأىيل الميني لمقوى البشرية وفقاً الحتياجات سوق العمل من

خالل إنشاء مراكز ووحدات تخصصية ومعاىد فنية لمتعميم والتأىيل الحرفي والصناعي في
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الجامعات الفمسطينية ،وعرض مشاريع افتراضية باعتبارىا نماذج تعميمية مستقبمية لإلسيام
في تحسين الموارد االقتصادية لممجتمع.

 .9ايجاد إستراتيجية لتسويق البحث العممي وتوظيف نتائجو وتطويره وربطو باحتياجات التنمية
الشاممة في المجتمع المحمي.

 .07انفتاح الثقافة عمى العالمية ال العولمة ،بما تعنيو العالمية من التفاعل المشترك بين الدول
واألمم والشعوب في طموحاتيم ،وتعاونيم في شتى ميادين العمم والفكر والمعرفة والتقانة ،ال
فرض نمط محدد عمى الشعوب والدول في الثقافة والسياسة واالقتصاد.

 .00حث وتشجيع الباحثين من أعضاﺀ الييئة األكاديمية والطمبة في الدراسات العميا من تقديم

أفكار لمشاريع خالقة ذات طابع ابتكاري لعرضيا عمى المجمس الفمسطيني األعمى لإلبداع

لتمويميا مما يس يم في عممية التنمية البشرية المستدامة وبالتالي تعزيز ودعم االقتصاد الوطني.
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مقترحات الدراسة:
في ضوﺀ نتائج الدراسة تقترح الباحثة إجراء مجموعة من الدراسات المكممة لمدراسة الحالية كما يمي:
 .0واقع اإلرشاد األكاديمي في الجامعات الفمسطينية وعالقتو بالتنمية المجتمعية الشاممة.

 .6المقومات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية وعالقتيا بمتطمبات التنمية البشرية المستدامة.

 .2أسس تربوية مقترحة لتعزيز الثقافة اإلبداعية لدى أعضاﺀ الييئة األكاديمية في الجامعات
الفمسطينية.

 .4سبل تفعيل المنيج التكاممي بين الجامعات الفمسطينية في تنشيط واثراء الحركة البحثية
المنتجة.

 .5درجة وعي مؤسسات القطاع الخاص لمفيوم الشراكة االجتماعية في تمويل البحث العممي.
 .6درجة جاىزية الجامعات الفمسطينية لممواﺀمة بين التعميم الجامعي والتأىيل الميني.
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قائمة المصادر و المراجع:


القرآن الكريم

أو ًال:المراجع العربية:
.1أبار ،محمد أحمد( ":)2009المشكالت التي تعترض حركة البحث العممي في جامعة القرآن
الكريم والعموم اإلسالمية" ،مجمة جامعة القرآن الكريم والعموم اإلسالمية ،العدد التاسع عشر،
السودان.
 .2إبراىيم ،أحمد السيد (  :) 2007التعميم والتنمية البشرية :خبرات عالمية ،دار الوفاء،
اإلسكندرية ص.12
 .3إبراىيمي ،نادية ( :)2013دور الجامعات في تنمية رأس المال البشرية لتحقيق التنمية
المستدامة" دراسة حالة ،ماجستير في العموم االقتصادية -جامعة المسيمة ،الجزائر.
 .4أبوحسان ،خالد(  ":) 1998استخدام الوسائل التعميمية التي تواجو مدرسي المدارس في
تعميم العموم"  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح بنابمس ،فمسطين.
 .5أبوسميمة ،باسمة (  ":) 2007مدى فاعمية التدريب في تطوير الموارد البشرية في مكتب
األونروا اإلقميمي بغزة"  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطين.
 .6أبو سمرة ،محمد (  :)2007استقراء واقع الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية واالرتقاء
بيا إلى ما يمبي حاجات تحقيق التنمية الشاممة" .ورقة عمل مقدمة لممؤتمر الثالث التحاد نقابات
أساتذة وموظفي الجامعات الفمسطينية "الجودة والتميز واالعتماد في مؤسسات التعميم العالي"،
المجمد األول ،جامعة القدس.
 .5أبوسمرة ،محمود

والبرغوثي ،عماد ( :) 2008اإلسالم والعمم والبحث العممي ،دعوة

تحريضية الى الجياد العممي ،القدس:مكتبة دار الفكر ،ط  1ص.459-449
 .7أبو صفية ،عثمان : ) 2012 ( ،التنمية المستدامة ،دراسة نظرية في المفيوم والمحتوى،مجمة
المنارة ،المجمد  ، 12العدد  ، 01بغداد.
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 .8أبوعامر ،عدنان (" : ) 2012البحث العممي في إسرائيل ،وعالقتو بمراكز صنع القرار".

المؤتمر الدولي األول لعمداء الدراسات العميا والبحث العممي .بجامعة األقصى بغزة بالتعاون مع
المجمس العربي لمدراسات العميا والبحث العممي التحاد الجامعات العربية  ،الفترة  24يناير26-
يناير  ،2012جامعة األقصى ،غزة ،فمسطين .38-6
.9أبوعالم ،رجاء  :)1998(:مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ،دار النشر الجامعي،
القاىرة ،مصر.
.10أبوماضي ،رائد(  ":) 2014أثر العولمة الثقافية والسياسية عمى طمبة الجامعات الفمسطينية"
دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطين.
 .11األسمري ،فاطمة ( " : )2010البحث العممي في كميات البنات بجامعات المممكة الحكومية
ومساىمتيا في تمبية متطمبات التنمية االجتماعية واالقتصادية" ،رسالة ماجستير ،جامعة أم
القرى ،المممكة العربية السعودية.
 .12األشقر ،أشرف(" :)2015أسس تربوية مقترحة لتنمية رأس المال الفكري لدى المعممين بناء
عمى متطمبات التنمية المستدامة" رسالة ماجستير غير منشورة -الجامعة األردنية ،عمان،
األردن.
 .13األطمس الفني ،و ازرة التخطيط الفمسطينية ،1997 ،ج.1
 .14إعبيان،ىالة ( " :)2012دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة في دعم البحث
العممي وسبل تحسينو " رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.
.15باطويح،محمد،وبامخرمة،احمد(":)2010الجامعة

المنتجة

الالربحية

في

الدول

اإلسالمية:صيغة تمويمية مقترحة" ،مجمة العموم اإلدارية ،العدد األول ،السنة األولى ،كمية العموم
اإلدارية،جامعة عدن ،اليمن.
.16بدر ،أحمد (  :) 1999أصول البحث العممي ومناىجو ،وكالة المطبوعات ،الطبعة السادسة
الكويت ،ص.9-5
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 .17بدر ،سفيان( :)2013متطمبات اإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام في و ازرة التربية

والتعميم العالي بمحافظات غزة لتنمية الموارد البشرية في ضوء االتجاىات المعاصرة " رسالة
ماجستير غير منشورة -جامعة األزىر ،غزة ،فمسطين.
 .18برامكي،جابي(  :) 2008تجربة التعميم العالي في فمسطين لتحقيق التنمية المستدامة،مركز
البحوث والدراسات الفمسطينية،نابمس  :الفمسطينية،السنة السابعة ،العدد 26ص .14-6
 .19بركات ،حسين ( ":)2012احتياجات التنمية البشرية المستقبمية لدى طمبة الدراسات العميا
في التربية ببعض الجامعات الفمسطينية من وجية نظر الطمبة أنفسيم ،رسالة ماجستير
منشورة،جامعة القدس المفتوحة ،رام اهلل ،فمسطين.
 .20بركات ،زياد ( " :)2009استراتيجيات التنمية البشرية في جامعة القدس المفتوحة من وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس " ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة القدس المفتوحة ،طولكرم،
فمسطين.
 .21بركات ،زياد ( : )2008واقع استخدام أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية
لشبكة االنترنت في البحث العممي " ،المؤتمر الدولي الرابع لجامعة القاىرة بمناسبة المئوية
األولى ليا ،بتاريخ ، 2008-12-18جامعة القاىرة  ،جميورية مصر العربية ص.17-10
 .22البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،) 2010 ( ،تقرير التنمية البشرية  ، 2010عمى الموقع
االلكتروني:

.www.un.org/ar/asa/hdr/hdr10/shtml

تاريخ

آخر

اطالع:

.2016/10/25
 .23البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،) 2011 ( ،تقرير التنمية البشرية  ، 2011عمى الموقع
3 /10/2016.تاريخ آخر اطالع :http://dhr.undp.org/en media/HDR :االلكتروني0
 .24برنامج التعميم البيئي ،التربية البيئية :مرجع عن البيئة العالمية  ،مركز عموم صحة البيئة
والمينة ،جامعة بيرزيت.
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 .25بطاح ،أحمد ( " : )2007معوقات البحث العممي وسبل االرتقاء بو في جامعة مؤتة" ،مجمة

العموم التربوية ،العدد ( ،)13يوليو  ،2007المممكة األردنية الياشمية ص.257
 .26البنا ،محمد ( ": ) 2011المعوقات التي تواجو المشرفين التربويين في تنفيذ البحوث
التربوية في محافظات غزة وسبل التغمب عمييا"  ،المؤتمر العممي البحث العممي
مفاىيمو،أخالقياتو  ،توظيفو ،الفترة من 11-10مايو  ، 2011الجامعة اإلسالمية بغزة.
 .27بوقصاص ،عبد الحميد ( :)2005البحث العممي كأساس لمتنمية الشاممة ،محاضرات
األسبوع العممي الوطني الرابع لمجامعات حول موضوع :التكوين تحدي القرن الحادي والعشرين،
بتاريخ  21-16أبريل، 2005جامعة أبو بكر بمقايد ،تممسان -الجزائر ص.19-9
 .28البيومي ،محمد (  :) 2012استراتجيات تطوير التعميم العالي في الجامعات اإلفريقية
لتحقيق التنمية المستدامة ومتطمبات تطبيقيا في جامعة اإلسكندرية ،مجمة التربية ،مصر ،مج
 ، 15ع،ص.51 - 35
 .29تركماني ،أمير (  ": ) 2006دور المؤسسات الوسيطة و الداعمة " ،المؤتمر الوطني
لمبحث العممي و التطوير التقاني ،الفترة  26-24أيار  .2006دمشق ،سوريا ص.60-14
 .30تقرير الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني حول النتائج الرئيسية إلحصاءات البحث
والتطوير ،نوفمبر . 2012
 .31تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعام : ) 2003( ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ الصندوق
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ص.74
 .32تودارو ،ميشيل (: ) 2006التنمية االقتصادية ،ترجمة:محمود حسن و محمود حامد ،دار
المريخ لمنشر ،الرياض ،المممكة العربية السعودية،ص.189
 .33توق ،محي الدين (  " :)1993التربية المستمرة ودور الجامعات في تطورىا"  ،رسالة
الخميج ،15 ،ص.22.30-2

971

قائمة المصادر والمراجع
والمراجع والمراجع

 .34الثبيتي ،مميحان ( :) 2000الجامعات :نشأتيا  ،مفيوميا  ،وظائفيا "،دراسة وصفية

تحميمية "المجمة التربوية .المجمد الرابع عشر.العدد، 54جامعة الكويت:مجمس النشر العممي ،
الكويت ص.245-242
 .35الجرجاوي ،زياد( ": ) 2005أزمات تمويل التعميم العالي الجامعي في فمسطين " ،
المؤتمر العممي أوضاع الجامعات الفمسطينية المنعقدفي الجامعة العربية األمريكية في جنين
بالتعاون مع نقابات العاممين في الجامعات الفمسطينية ،الفترة من ،2005\11\27جنين،فمسطين،
ص .10-4
 .36جممبو ،ىشام و فرج اهلل  ،عبد الكريم(  : ) 2011دور البحث العممي في تحسين جودة
األداء األكاديمي ألعضـاء ىيئـة التدريـس بالجامعات الفمسطينية "  ،المؤتمر العممي البحث
العممي مفاىيمو  ،أخالقياتو  ،توظيفو ،الفترة من 11-10مايو  ، 2011الجامعة اإلسالمية بغزة.
 .37الجورانة ،المعتصم باهلل ( " :)2014تقدير درجة مواءمة مخرجات التعميم الجامعي في
األردن لمعايير التنمية البشرية المستدامة كما وردت في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي "رسالة
ماجستير في جامعة اليرموك ،عمان ،األردن .
 .38الحاج ،عمي (" :)2002إلنفاق عمى البحث العممي الجامعي وتمويمو " ،ورقة عمل لمؤتمر
مقدمة لطرق تفعيل وثيقة اآلراء لألمير عبد اهلل آل سعود جامعة الممك عبد العزيز
،الرياض،السعودية ص.21
 .39الحارثي ،فيد (  :) 2011أزمة البحث العممي والتنمية  ،مركز أسبار لمدراسات والبحوث
واإلعالم ،شير يونيو  http://www.asbar.com . 2011ص.23-11
 .40حامد،عزت ( :) 2006التنمية البشرية بين التجارب الدولية والقطرية والتوجيات
الفمسطينية.في برنامج دراسات التنمية ( ) 2006التنمية البشرية في فمسطين ،جامعة بيرزيت:رام
اهلل في فمسطين.
 .41حجاب ،نادية ( " :)2001تقرير التنمية البشرية  ،األثر الوطني والدولي" .بحث منشور في
دراسات في التنمية المستدامة في الوطن العربي -منشورات دار الحكمة – بغداد ص.13
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 .42حجاب  ،نادية ( :)2002تقرير التنمية البشرية  ،االثر الوطني والدولي ،بحث منشور في
دراسات في التنمية المستدامة في الوطن العربي ،منشورات دار الحكمة – بغداد ص.17
 .43حجازي ،سميمان( " :)2001البحث العممي وطرق تمويمو" ،مجمة عممية  ،العدد 343

الجامعة األردنية ،عمان،األردن ،ص.22-9
 .44حرب ،محمد (  :) 2008التخطيط لتطوير التنمية البشرية بالتعميم العالي في مصر،رسالة
دكتوراه ،غير منشورة ،جامعة اإلسكندرية .
 .45الحسن ،عادل (": : )2011إستراتيجية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة" ،رسالة
ماجستير .جامعة بير زيت ،رام اهلل-فمسطين.
 . 46حكيم ،شرين (" :)2011مستقبل تمويل التعميم الجامعي في ضوء زيادة الطمب عميو"،
المؤتمر العممي الثاني لطالب وطالبات التعميم العالي ،2011/11/11،جامعة أم القرى،
السعودية.
 .47حمس ،داود( ": )2009اإلنفاق عمى البحث العممي ودوره في جودة نوعية اإلنتاج العممي
في الجامعات الفمسطينية" ،المؤتمر التربوي الثالث" دور التعميم العالي في التنمية الشاممة"،
جامعة األزىر بغزة  19-18نوفمبر  ،2009غزة -فمسطين.
 .48حمس ،داوود (" :)2006التقويم الذاتي لبرامج الدراسات العميا وتحديد المعوقات والمشاكل"
ورقة عمل مقدمة لميوم الدراسي األول -الدراسات العميا بالجامعات الفمسطينية في ضوء
التحديات المعاصرة المنعقدة في الجامعة اإلسالمية -وحدة الجودة.
 .49حمس ،محمد(" :)2009مستوى تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ،ودوره في
جودة اإلنتاج العممي" ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .50حماد ،خميل وعساف ،محمود(  ": )2011توظيف البحث التربوي الفمسطيني في ضوء
مقومات مجتمع المعرفة (رؤية مستقبمية ) ،المؤتمر العممي البحث العممي مفاىيمو  ،أخالقياتو ،
توظيفو ،الفترة من 11-10مايو  ، 2011الجامعة اإلسالمية بغزة.
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 .51الحمدني ،موفق وآخرون (: )2008مناىج البحث العممي.مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع،

المممكة األردنية الياشمية ص.22-18
 .52الحواجري  ،محمد (  :) 2013درجة توافر متطمبات التنمية المستدامة لدى الطالب المعمم
بكمية التربية  ،مجمة عالم التربية ،ع  ، 42ص  ، 302–259مصر.
 .53الحولي ،عميان وأبو دقة ،سناء (": )2012توظيف البحث العممي في تطوير أداء مؤسسات
التعميم العالي في فمسطين .المؤتمر الدولي األول لعمداء الدراسات العميا والبحث العممي بالتعاون
مع المجمس العربي لمدراسات العميا والبحث العممي التحاد الجامعات العربية ،في الفترة 26-24
يناير  ، 2012جامعة األقصى بغزة.
 .54الحياصات ،خالد (  :) 2006معايير قياس كفاءة وفاعمية استراجية إدارة الموارد البشرية
من وجية نظر الموظفين  ،المجمة االردنية  ،المجمد( ،)2العدد( ،)2األردن ،ص .99 _91
 .55خضر ،عبد الفتاح ( :)1999أزمة البحث العممي في العالم العربي .مكتب صالح
الحجيالن  ،الطبعة الثالثة ،الرياض المممكة العربية السعودية ص.8
 .56الخطيب ،أحمد (: ) 2003البحث العممي والتعميم العالي .دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،
ط، 1عمان  ،األردن ص.188-182
 .57الخوالني ،زمزم(  ":)2012أنموذج مقترح لتمويل البحث العممي الجامعات اليمنية " رسالة
ماجستير ،جامعة صنعاء ،صنعاء ،اليمن.
 .58الدسوقي ،وردة(  ":) 2014درجة توافر معايير المنظمة المتعممة في كميات التربية
بالجامعات الفمسطينية بغزة وعالقتيا باالنتاج المعرفي ألعضاء ىيئة التدريس"  ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطين.
 .59دليل األمم المتحدة لمتنمية البشرية:)1992( ،اإلصدار العربى ص.15-14
. 60دويكات ،خالد(" :)2009دور التعميم المفتوح في تحقيق التنمية البشرية في فمسطين(جامعة
القدس المفتوحة أنموذجا)" ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس ،منطقة نابمس التعميمية.
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 .61دويكات ،خالد عبد الجميل (  :) 2014دور جامعة القدس المفتوحة كمحرك رئيس لمتنمية،

المستدامة في فمسطين ،المجمة الفمسطينية لمتعميم المفتوح  -فمسطين ،مج  ،4ع 8ص - 201
.157
 .62ديب ،سامر( ":) 2012

مدى ممارسة القيادات اإلدارية األكاديمية بالجامعات الفمسطينة

لمقيادة التحويمية وسبل تنميتيا"  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطين.
 .63ديراني ،محمد( " : )1997البحث التربوي في كمية التربية ووسائل تطويره  ،بحث مقدم
الى المؤتمر التربوي المنعقد في كمية التربية بجامعة دمشق  ،سوريو.
 .64ذوقان  ،كايد (  :) 1999التنمية البشرية بين الدول العربية ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،
عمان ،األردن ص.78-67
 .65الربيعي ،سعيد (  :) 2008التعميم العالي في عصر العولمة ،دار الشروق ،االردن.
 .66الرشدان ،فتحي ( :) 2004التربية والتنمية البشرية المستدامة.دار البشير،عمان ،
األردن،ص.102-66
 .67الرضوان ،سميمان( " :)2000البحث العممي وعوائده االقتصادية" ،مجمة االقتصاد  ،العدد
 343الرياض،المممكة العربية السعودية ص.22-9
 .68الرفاعي ،سحر قدوري (  :) 2006التنمية المستديمة مع التركيز خاصة عمى اإلدارة
البيئية،أعمال مؤتمر المنظور االقتصادي لمتنمية المستديمة المنعقد في تونس ،في الفترة من 8
سبتمبر ،ص.43-1 9
 .69الزىراني ،معجب بن أحمد معجب العداوني (  :) 2013إسيام الجامعة في معالجة تحديات
التنمية المستدامة،مجمة التربية ( جامعة األزىر ) ،مصر ،عدد( ، )153ص .289-231
 .70الزيان ،ماجد (" : )2011معوقات البحث التربوي بجامعات غزة كما يراىا أعضاء ىيئة
التدريس وسبل تطويره" ،المؤتمر العممي البحث العممي مفاىيمو  ،أخالقياتو  ،توظيفو ،الفترة من
11-10مايو  ، 2011الجامعة اإلسالمية بغزة.
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 .71السالم ،سالم ( " :) 2011البحث العممي في مجال دراسات المعمومات-دراسة لمتحديات

التي تواجو الشراكة المجتمعية " ،مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية ،مجمد  ، 17عدد، 2نوفمبر
 2011المممكة العربية السعودية.
 .72سرحان ،حسن ( ".)2011التنمية البشرية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة " ،الدار الدولية
لالستثمارات الثقافية ،القاىرة .
 .73السروجي ،توفيق(  :) 2001التنمية البشرية المستدامة ،مكتبة دار الشروق  ،عمان،
االردن  ،ص. 147 _ 128
 .74السمطان ،يوسف وآخرون (1997م) " :ندوة معوقات البحث العممي في دولة الكويت"
المجمة العربية لمعموم اإلنسانية العدد الستون (.)166
 .75سميم ،ميمونة"  ) 2005 (:التعميم العالي رؤى مستقبمية"  ،بحث مقدم إلى مؤسسة الفكر
العربي ،في الممتقى العربي الثاني ،بيروت.
 .76سمارة ،نواف والتل  ،وائل ( " :)2012واقع ممارسات البحث العممي في جامعة مؤتة
باألردن في ضوء تقديرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة "،المؤتمر الدولي األول لعمداء
الدراسات العميا والبحث العممي بالتعاون مع المجمس العربي لمدراسات العميا والبحث العممي
التحاد الجامعات العربية  ،الفترة  26- 24يناير  ، 2012جامعة األقصى بغزة ،فمسطين .
 .77الشرع ،إبراىيم ،والزغبي ،طالل (" :)2009مشكالت البحث التربوي من وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس في كميات العموم التربوية في الجامعات األردنية الحكومية" .مؤتمر التربية في عالم
متغير محور اإلدارة التربوية  ،الجامعة الياشمية  8-7نيسان  ، 2010المممكة األردنية
الياشمية.
 .78الشريف ،حسن (  :) 2011حاضنات األعمال التكنولوجية ،تقرير مقدم إلى المجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،بيروت ص.33
 .79شالش ،آمال(  :) 2002مدخل استراتيجي لمتخطيط والتنمية البشرية ،الدار الجامعية
لمطباعة والنشر والتوزيع ،االسكندرية :مصر ص.29-26
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 .80الشنطي ،محمود(  ":) 2006أثر المناخ التنظيمي عمى أداء الموارد البشرية" دراسة ميدانية
في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.
 .81الشيخ خميل ،صفيناز (  ":) 2014واقع تمويل البحث العممي الجامعات الفمسطينية

وعالقتو باإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة تدريسيا"  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة
اإلسالمية بغزة ،فمسطين.
 .82الصالح ،أسماء رشاد (  " :) 2011اإلبداع المؤسسي وتنمية المورد البشري في المنظمات
غير الحكومية (األىمية)" رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة فيالدلفيا ،جرش ،األردن.
 .83صالح ،أيمن (" : )2003معيقات البحث العممي ودوافعو لدى أعضاء ىيئة الييئة
التدريسية في الجامعات الفمسطينية" ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس -فمسطين.
 .84الصالح ،سميمان (  :) 2011معايير التنمية البشرية المستدامة  ،دار الشروق لمنشر،
جامعةاليرموك ،عمان :االردن ص.19-16
 . 85الصالح ،منصور( " :)2011التنمية البشرية المستدامة في الدول العربيو" ،ورقة عمل
لمؤتمر مقدمة لطرق تفعيل وثيقة اآلراء لألمير عبد اهلل آل سعود جامعة الممك عبد العزيز
،الرياض،السعودية ص.30-16
 .86صبيح ،لينا ( " :)2005صيغ تمويل التعميم المستقاة من الفكر التربوي اإلسالمي وأوجو
اإلفادة منيا في تمويل التعميم الجامعي الفمسطيني" رسالة ماجستير غير منشورة -الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.
 .87طناش ،سالمة " :)1995( ،البحث العممي لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة
األردنية" .مجمة أبحاث اليرموك ،المجمد الحادي عشر ،العدد ،4المممكة األردنية الياشمية.
 .88العاج ،فؤاد (  :) 2006تطوير التعميم الجامعي الفمسطيني في ضوء مفاىيم إدارة الجودة
الشاممة .المؤتمر العممي السابع ( مؤسسات إعداد المعمم في الوطن العربي بين الواقع والمأمول)
مصر ،مج  ،2ص .645-631
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 .89العاجز ،فؤاد وحماد ،حسن (" : )2011رؤية جديدة لدور البحث العممي في تحقيق الشراكة

الفاعمة مع قطاعات اإلنتاج من منظور تكاممي"  .مؤتمر البحث العممي مفاىيمو وأخالقياتو
وتوظيفو ،الفترة من 11-10مايو  ، 2011الجامعة اإلسالمية بغزة ص.55-11
 .90العاجز ،فؤاد وبنات  ،ماىر (" : )2003البحث العممي في الجامعات الفمسطينية -الواقع،
والتحديات ،والتوجيات المستقبمية"  ،مؤتمر كمية التربية "التعميم الجامعي :نماذج وتطبيقات
تربوية"  ،الفترة ، 2003/4/30-28جامعة اليرموك ،المممكة األردنية الياشمية ،ص.20-13
 .91عارف ،نصر محمد (  :) 2007التنمية من منظور متجدد ،التحيز – العولمة – ما بعد
الحداثة ،مكتبة األسرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.
 .92العافي ،توفيق(  :) 2007الموارد البشرية لمحاضر والمستقبل ،مكتبة دار المسيرة لمنشر
والتوزيع عمان ،االردن  ،ص. 257 _ 248
 .93العايش ،عبد اهلل (:) 2010أخالقيات البحث العممي االجتماعي في ضوء الفكر اإلسالمي
موقع جامعة أم القرى  /http://uqu.edu.sa/page/arص.33-24
 .94عبد المجيد ،قدي ( :)2004إشكالية تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة ،مداخمة في
الممتقى الدولي حول التنمية البشرية ،جامعة ورقمة ،الجزائر ص.55-44
 .95عبد المعطي ،مصطفى يوسف (  :) 2005إدارة التنمية المينية المستدامة ألعضاء ىيئة
التدريس بالجامعات المصري ،المؤتمر العممي السادس لكمية التربية بالفيوم (التنمية المينية
المستدامة لممعمم العربي)  ،مصر ،مج  ،2ص .109-91
 .96العبيد ،أحمد ضرار الماحي (  :) 2008نشأة وتطور مفيوم التنمية المستدامة ،أوراق
بحثية ،العدد الخامس ص.11-12
 .97العبيدي ،نبيو ( " :)2012إستراتيجية التمويل لمجامعات المنتجة (جامعات المممكة
السعودية ومممكة البحرين – أنموذجا) " جامعات المممكة العربية السعودية ومممكة البحرين-
أنموذجا.
979

قائمة المصادر والمراجع
والمراجع والمراجع

 .98عدس،عبد الرحمن (  :) 1988الجامعة والبحث العممي  ،دراسة في الواقع والتوجيات

المستقبمية ،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،عدد جويمية ص.315
 .99عريفج ،سامي سمطي (  :) 2001الجامعة والبحث العممي ،دار الفكر ،األردن ،الطبعة
الثانية ص.18-15
 .100عطوان ،أسعد و الفميت  ،جمال ( " :)2011كفايات البحث العممي لدى طمبة الدراسات
العميا في كميات التربية بالجامعات الفمسطينية"  ،المؤتمر العممي البحث العممي مفاىيمو ،
أخالقياتو  ،توظيفو ،الفترة من 11-10مايو  ، 2011الجامعة اإلسالمية.
 .101عموان نعمان،البريم سامي ( : )2008آليات تطوير البحث العممي ،عمادة البحث
العممي ،الجامعة اإلسالمية غزة ،فمسطين ص.25
 .102العمايرة  ،محمد والسرابي ،سيام(  " :)2008البحث العممي لدى أعضاء ىيئة التدريس
بجامعة اإلسراء الخاصة –األردن (معوقاتو ومقترحات تطويره)  ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد
 ، 24العدد الثاني .2008
 .103غربي ،عمي ،قيرة إسماعيل ( :) 2002تنمية الموارد البشرية ،دار اليدى،الجزائر
ص.42-38
 .104غنيمة ،محمد(  :) 2002تمويل التعميم العالي والبحث العممي العربي المعاصر أساليب
جديدة ،ط  ، 2الدار المصرية المبنانية  ،القاىرة  ،جميورية مصر العربية ص. 239-228
 .105الفايز،عبد العزيز (":)2006مالمح حول برنامج النانو بجامعة الممك سعود– تقرير
برنامج النانو  ،موقع جامعة الممك سعود ،المممكة العربية السعودية ص.14-6
 .106الفرا ،ماجد ( :) 2004الصعوبات التي تواجو البحث العممي األكاديمي بكميات التجارة
بمحافظات غزة :من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا  ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،مجمد
 ، ٢١عدد .2004 .1الجامعة اإلسالمية  ،غزة،فمسطين ص.44-20
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 .107فرجاني ،نادر (  :) 2005التعميم العالي والتنمية المستدامة في البمدان العربية ،سمسمة
كتب المستقباللعربي ،العدد (  ،) 39مركز دراسات الوحدة العربية ص ،114بيروت.
 .108فرسخ ،عوني ( : )2003رؤى نقدية لتقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعام ( 2002حمقة

نقاشية)؛ مجمة المستقبل العربي ؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ عدد ( 287يناير )2003
،لبنان ص.82-65
 .109فروانة ،محمد ( ": )2012العقبات التي تواجو البحث العممي في الجامعات
العربية".المؤتمر الدولي األول لعمداء الدراسات العميا والبحث العممي .بجامعة األقصى بغزة
بالتعاون مع المجمس العربي لمدراسات العميا والبحث العممي التحاد الجامعات العربية ،في الفترة
 26-24يناير  ، 2012جامعة األقصى بغزة ،فمسطين.
 .110فين ،جون ويمسون،دافييد (  :) 2005تعزيز التنمية المستدامة في برامج التعميم والتدريب
محرر) سعاد الطويل ( مترجم )  :توجيو التعميم والتدريب
الفني والميني ،في ،روبرت ماكمين( ًا
الفني والميني من أجل التنمية المستدامة ،مجمة مستقبميات ،مج  ، 35ع  ،3ص 36

 .111القحطاني ،منصور(" :)2005اإلنفاق عمى البحث العممي الجامعي الواقع والمأمول "،
ورقة عمل لمؤتمر مقدمة لطرق تفعيل وثيقة اآلراء لألمير عبد اهلل آل سعود جامعة الممك عبد
العزيز ،الرياض،السعودية.
 .112قنوع ،نزار و إبراىيم  ،غسان والعص ،جمال ( :)2005البحث العممي في الوطن
العربي واقعو ودوره في نقل وتوطين التكنولوجيا ،مجمة جامعة تشرين لمدراسات و البحوث
العممية  ،سمسمة العموم االقتصادية والقانونية المجمد ( )27العدد ( )4ص .55
 .113القوقا ،عبد الوىاب ( " :)2015تطوير كفاءة العمميات الداخمية لكميات التربية في
جامعات محافظات غزة في ضوء متطمبات مبادئ التنمية المستدامة " رسالة ماجستير غير
منشورة -جامعة األزىر ،غزة ،فمسطين.
 .114كسبة ،م.د (  :) 2008التنمية المستدامة في الفكر اإلسالمي  ،المؤتمر الدولي حول
التنمية المستدامة في العالم اإلسالمي في مواجية تحديات العولمة  ،جامعة األزىر ،رابطة
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الجامعات اإلسالمية  ،القاىرة ،مصر :مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة األزىر
والمعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي لمتنمية ورابطة الجامعات اإلسالمية،
ص.76-
 .115كولو ،أديب ( :) 2006قضايا التمويل واإلنفاق في البحث العممي والتطوير ومؤسساتو
ومتطمبات ابتكار مصادر تمويل جديدة ،المؤتمر الوطني لمبحث العممي والتطوير التقني - 24،
 26أيار  ، 2006دمشق ،سورية ص.57-20
 .116لكريني ،إدريس ( : )2006البحث العممي ورىانات التنمية في المنطقة العربية  ،جريدة
المنعطف؛ العدد  2653بتاريخ  25سبتمبر  ،2006المغرب ص.7-3
 .117لموسى ،ناصر (" :)2011تأثير التربية في مجاالت التنمية البشرية الشاممة العربية "
رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
 .118الموح ،أحمد و الموح،يحيى ( " :) 2011المعوقات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعات الفمسطينية عند استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العممي "  .المؤتمر العممي

البحث العممي مفاىيمو  ،أخالقياتو  ،توظيفو،الفترة من 11-10مايو  ، 2011الجامعة
اإلسالمية بغزة.
 .119لويس ،كوىين ومانيون لورانس (" :)1990مناىج البحث في العموم االجتماعية والتربوية"
ترجمة وليد كوثر -القاىرة :الدار العربية.
 .120محمد ،فؤاد (  :) 2000تكوين رأس المال البشري ،التنمية البشرية المستدامة في
مصر،المؤتمر العممي الثاني والعشرين لالقتصاديين المصريين ،الجمعية المصرية لالقتصاد
السياسي واإلحصائي والتشريع ،القاىرة ص.111-95
 .121محيسن ،عوض(  " : )2011المعوقات الشخصية وغير الشخصية لمبحث العممي كما
يدركيا أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية"  ،المؤتمر العممي البحث العممي مفاىيمو ،
أخالقياتو  ،توظيفو ،الفترة من 11-10مايو  ، 2011الجامعة اإلسالمية بغزة.

981

قائمة المصادر والمراجع
والمراجع والمراجع

 .122مذكور ،عمي أحمد (  :) 2000الشجرة التعميمية :رؤية متكاممة لممنظومة التربوية ،دار

الفكر العربي ،القاىرة ،مصر،ص.37
 .123مرتجى ،زكي ( " : ) 2011واقع تطبيق نتائج البحوث التربوية في الجامعات الفمسطينية
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وآليات األخذ بيا " ،المؤتمر العممي البحث العممي
مفاىيمو  ،أخالقياتو  ،توظيفو ،الفترة من 11-10مايو  ، 2011الجامعة اإلسالمية بغزة.
 .124مرتجى ،محمود (  :) 2014وعي طالب المرحمة الثانوية في محافظات غزة بمتطمبات
التنمية المستدامة :دراسة تقويمية ،رسالة دكتوراه  ،جامعة الزقازيق ،الزقازيق ،مصر.
 .125مرسي ،محمد منير (" :)1992االتجاىات الحديثة في التعميم الجامعي" ،القاىرة دار
النيضة العربية
 .126المزين ،سميمان ( " : )2012أولويات كميات التربية لتطوير البحث العممي في ضوء
التحديات المعاصرة وعالقتيا ببعض المتغيرات وسبل االرتقاء بيا " ،المؤتمر السادس لجمعية
البحر األبيض المتوسط في التربية المقارنة ،الفترة  3-1اكتوبر  ،2012تونس.
 .127مكتب التربية لدول الخميج العربي ( -)1990واقع البحث العممي في الوطن العربي-
ورقة عمل مقدمة لندوة البحث العممي في الوطن العربي الواقع والطموحات .
 .128مناعي ،رانيا( :)2011دور الجامعة األردنية في تنمية البحث العممي من وجية نظر
القادة األكاديميين فييا  ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموم االنسانية) مجمد )4(25
،2011نابمس ،فمسطين .
 .129المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم :)2008( ،تقرير التنمية البشرية ،العدد()7
القاىرة ،مصر ص.32
 .130ميدي ،زويمف (  :) 2011منيجية البحث العممي ،دار الفكر لمطباعة والنشر،
الطبعةالرابعة،عمان ،األردن ص.20-14
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 .131نبيو،محمد( :)2002المستقبميات والتعميم ،دار الكتاب العربي  ،القاىرة ودار الكتاب

العربي بيروت ،ص.63-62
 .132نعيم ،محمد (  " :) 2012واقع تنمية الموارد البشرية بو ازرة التربية والتعميم العالي
وعالقتيا بمستوى األداء اإلداري"  ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.
 .133و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية" :)2014( ،دليل التعميم العالي في فمسطين :أرقام
واحصائيات لمعام  ،"2014اإلدارة العامة لمتخطيط ،غزة ،فمسطين.
 .134و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية" :)2014( ،دليل أولويات البحث العممي في
فمسطين ،"2019-2014مجمس البحث العممي بالتعاون مع شئون البحث العممي بالجامعة
اإلسالمية،غزة فمسطين.
 .135ياقوت ،محمد( : )2007مقال بعنوان :البحوث العممية في العالم العربي غير مجدية،
محمد ياقوت ،المصدر مجمة المعرفة ،العدد  ،136تاريخ 2007/6/2م  ،الرياض،المممكة
العربية السعودية ص. 31
.136يعقوب ،إسحق إبراىيم ىدي (  :) 2013التنمية المستدامة وحماية البيئة نظرة تأصيمية،
مجمة بحوث ودراسات العالم اإلسالمي ،معيد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي بجامعة أم درمان
اإلسالمية،ع  ، 10ص  ،27 –309السودان.
 .137اليوسف ،جواىر (" : )2012المشكالت التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في الجممعة"،
رسالة ماجستير ،جامعة سميمان بن عبد العزيز ،المممكة العربية السعودية.
 .138اليونسكو ،) 2006 ( ،التربية اليوم ،نشرة قطاع التربية في اليونسكو ،العدد  ، 16ماي.
 .139اليونسكو ،) 2009 ( ،التعميم العالي من أجل التنمية المستدامة ،عمى الموقع
االلكتروني . www.unesco.org:تاريخ آخر تصفح.2016/ 10/25 :
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المالحق
 ممحق(  :)1االستبانة في صورتها األولية

 ممحق ( :)2قائمين بأسماء الخبراء المحكمين
 ممحق ( :)3االستبانة في صورتها النهائية
 ممحق ( :)4رسائل تسهيل مهمة لمباحثة

المالحق

ممحق()1
االستبانة في صورتها األولية
جامعــة األزهـــــر -غـــــــــزة

عمــادة الدراســـات العميــــا

كــــمـــيــــــــــة الــتــــــربــــــيـــــــــة
قســـــم أصـــــول التربيـــــــــة

السيد/ة الدكتور/ة :

حفظه/ـا اهلل،،،

السالم عميكم ورحمة هلل وبركاته وبعد،،
الموضوع/تحكيم استبانة
تقوم الباحثة بإجراء دراسة مٌدانٌة إلستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً أصول التربٌة-من
جامعة األزهر-غزة بعنوان:
" متطلبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفلسطينية وعالقتها بتمويل البحث العلمي " بهدف
تحدٌد متطلبات التنمٌة المستدامة فً الجامعات الفلسطٌنٌة فً المحافظات الجنوبٌة بدولة فلسطٌن وعالقتها
بواقع تموٌل البحث العلمً
وقد اقتضت الدراسة استخدام مقٌاسٌن :
األول  :لقٌاس متطلبات التنمٌة البشرٌة المستدامة فً الجامعات الفلسطٌنٌة فً المحافظات
الجنوبٌة،وتتكون من( )55فقرة موزعة على ثالثة محاور.
وتعرف الباحثة التنمٌة البشرٌة المستدامة إجرائٌا ً بأنها " :عملٌة تطوٌر القوى البشرٌة داخل الجامعة،
واإلرتقاء بها لتلبٌة احتٌاجات الحاضر دون المساس بإمكانٌات الجامعة المستقبلٌة".
الثاني  :لقٌاس درجة واقع تموٌل البحث العلمً فً الجامعات الفلسطٌنٌة فً المحافظات الجنوبٌة
وتتكون من ( )55فقرة.
وتعرف الباحثة تموٌل البحث العلمً إجرائٌا ً بأنه " :تعبئة الموارد النقدٌة الالزمة للتخطٌط واإلشراف
على إدارة وتنفٌذ األبحاث العلمٌة ومتابعتها بهدف تحقٌق أهدافها بشكل أكثر كفاءة وفعالٌة".
ونظراً لما تتمتعون به من مكانة تربوٌة  ،وإدارٌة مهمة وخبرة فً هذا المجالٌ ،رجى التكرم بتحكٌم
هذه االستبانة ،وإبداء رأٌكم السدٌد من حٌث:
.1

مدى انتماء كل فقرة من فقرات االستبانة للمجاالت المذكورة.

.5

وضوح الفقرات وقوة صٌاغتها.

.3

إضافة وحذف أي فقرات حسب رأٌكم.

.4

إبداء مالحظاتكم واقتراحاتكم العامة.
وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير،،

المالحق

رقم االستبانة  * )------------):الستخدام الباحث
أو ًال :البيانات الشخصية:


العمر:

-------------------------------------سنة.



الجنس:

□ذكر

□أنثى



الوظيفة الحالية:

□محاضر

□رئيس قسم



الرتبة األكاديمية



عدد سنوات الخدمة األكاديمية:



الجامعة:

□أستاذ

□أستاذ مشارك

□عميد

□مدير كمية
□أستاذ

مساعد
-----------------------------------سنة.□اإلسالمية

□األزهر
□أهمية

□األقصى

□فمسطين
□خاصة



نوع الجامعة:

□حكومية



نوع الكمية:

□عممية



مجال التخصص:

---------------------------------------------------------

□أدبية

ثانياً :متطمبات التنمية البشرية المستدامة:

2
3

البراعة باستخدام أساليب التعميم مثل التعميم اإللكتروني والحاسوبي .
قدرة عمى استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والمتنوعة واالنترنت في التدريس.

4

امتالك ميارة التنوع باألساليب والطرائق الجيدة في التدريس.

5

المعرفة الكاممة بالطرق والبرامج اإلثرائية لمطمبة المبدعين.

6

وضع وتطوير الخطط الدراسية لمبرامج األكاديمية المختمفة في تخصصاتيم.

7

حسن توظيف ميارات التخطيط لممحاضرة الجامعية.

8

الدقة في بناء االختبارات بأنواعيا المختمفة وآليات تصحيح االختبارات.

9

القدرة عمى تفسير نتائج االختبارات لمعرفة داللتيا التربوية والنفسية.

منتمية

1

اإللمام بأىداف التعميم العالي.

غير منتمية

تستفسر عن امتالك أعضاﺀ الهيئة األكاديمية لكل من:

مناسبة

أ .المتطمبات المهنية واألكاديمية والبحثية:

غير مناسبة

م

مالحظة

العـــــــــبـــــــــــــارة
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21

ميارة النقد العممي وتقييم البحوث والمراجع.

21

قدرة عمى تنظيم البحث و ترتيبو وتطويره من أجل المناقشة أو النشر.

21

المعرفة والتحمي بأخالقيات البحث العممي.

21

قدرة عمى استخدام ومعالجة البيانات إحصائيا باستخدام الحاسوب.

21

قدرة عمى تصميم أدوات جمع البيانات في البحوث العممية.

21

تبعا لمناىج البحث.
معرفة بأنواع البحوث المختمفة ً
معرفة باستخدام المكتبات التقميدية وااللكترونية.

12

قدرة عمى تطبيق البحوث وجمع البيانات بالطرق المختمفة.

12

معرفة بعممية التوثيق واالقتباس المتبعة في الجامعة وعالميا.

11

اطالع ومتابعة عمى الدوريات المتخصصة العربية واألجنبية بشكل دوري ومنتظم.

21

11

الرغبة في تناول الخبرات مع األكادميين من الجامعات اآلخرى.

11

القدرة عمى العمل في مناخ أكاديمي مناسب.

11

استغالل واستثمار موارد الجامعة في اإلنتاج البحثي .

11

التنافس مع زمالئيم في األداء األكاديمي و اإلنتاج البحثي .

11

القدرة عمى تسويق اإلنتاج العممي في حقول الجامعات اآلخرى.
ب  .المتطمبات اإلدارية والمادية والتقنية

تستفسر عن معرفة أعضاء الهيئة األكاديمية ما يمي:
11

بالييكمية اإلدارية التي ى يتم من خالليا إنجاز العمميات المرتبطة بالشؤون األكاديمية والبحثية

11

بالخطط التطويرية اإلستراتيجية التي يتم تنفيذىا لممحافظة عمى موارد الجامعة وبنيتيا التحتية

والموجستية.

وضمان جودتيا.
12

بالوحدات ال تقنية لمتابعة ومراقبة وصيانة وتحديث الوسائل التقنية الالزمة في العمميات األكاديمية

12

بالمخدمات الموجستية واإلمدادات الالزمة لمييئة األكاديمية لضمان جودة العمل األكاديمي والميني

واإلدارية.
والبحثي.

منتمية

21

مشاركة في الندوات وورش العمل والمقاءات والمؤتمرات العممية .

غير منتمية

11

ميارة عرض ونشر البحوث في المجالت والدوريات العممية المحمية واإلقميمية والدولية.

مناسبة

10

معرفة بميارات اإلشراف والتوجيو األكاديمي.

غير مناسبة

م

مالحظة

العـــــــــبـــــــــــــارة
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11

لنمط اإلدارة المرنو القابمة لمتكيف.

11

بكيفية الحفاظ عمى العاممين فييا من االنتقال إلى مؤسسات أخرى.

11

بآلية توفير المصادر المالية والمادية التي تحتاجيا.

11

بالتزويد بتخصصات حديثة مساندة لتخصصاتيم وخاصة تخصصات تقنية وفنية.

11

بالخطط المستقبمية لألنشطة والفعاليات.

12
12
11

بآلية تحصيل موارد الجامعة من خالل دورات التعميم المستمر واالستشارات والبحث والتطوير.
بالسياسات الخاصة بالتعميم العالي بالنسبة ألعضاﺀ الييئة األكاديمية.
بموائح وأنظمة خاصة بالدراسات العميا.
ج .المتطمبات االجتماعية

تستفسر عن معرفة أعضاء الهيئة األكاديمية فيما يمي:
11
11

تعزيز ثقافة االنتماﺀ لمعقيدة والوطن والمجتمع لرفع مستوى الترابط االجتماعي القائم عمى مكارم

األخالق.

بالعمل الجماعي وروح التعاون.

11

التعميم الصناعي والحرفي لتنمية كوادر بشرية حرفية تساىم في االستثمار الجيد في المجتمع.

11

تعريف الطمبة بثقافة العصر الحديث و مبادئ العولمة ومنظمة التجارة الدولية والتنمية المستدامة

11

بناﺀ قاعدة إنتاجية صمبة وطاقة مجتمعية متجددة مرتكزة عمى موارد ذاتية محمية متنوعة متشابكة

11

توفير بيئة اجتماعية تعاونية في العممية التعميمية.

ومتكاممة.

12

مواجية المعتقدات الخاطئة في الجامعة وانعكاستيا عمى الموظفين،

12

المشاركة في فعاليات الجامعة التي تيدف تطوير الموارد البشرية.

11

السموكيات المنحرفة من خالل العمل التعاوني.

منتمية

11

بالتقنيات و الوسائل التعميمية ومختبرات الحاسوبية و نظام جيد لممعمومات.

الفاعميات واألنشطة.

غير منتمية

11

بسياسة تفعيل الجامعة ل مرافقيا المختمفة من مختبرات ومراكز أبحاث وقاعات ومالعب في

التدريسية و اإلدارية.

مناسبة

11

بكيفية تدريب الجامعة لموظفييا الجدد األكاديميين واإلداريين عمى تقنياتيا المتوفرة لمعممية

غير مناسبة

م

مالحظة

العـــــــــبـــــــــــــارة
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ثالثاً :واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية:

3

تقديم جوائز ألصحاب األبحاث المتميزة.

4

توفير منحا بحثية لمخارج.

5

تمويل مؤتمراتيا العممية واأليام الدراسية وورش العمل والندوات التي تعقدىا.

6

توفير صندوق خاص بتمويل البحث العممي.

7

إعفاء اعضاء ىيئة التدريس من رسوم النشر في المجمة العممية.

8

توفير مرك از متخصصا لخدمة اإلج ارﺀات اإلحصائية يقدم خدمة مجانية أو أسعار رمزية.

9

خفض تكاليف نشر األبحاث العممية المتميزة.

10

استضافة وتمويل الجامعة مراكز بحثية عممية.

11

المنافسة عمى الجوائز النقدية البحثية اإلقميمية والمحمية.

21

تخصيص رواتب تساعد عمى إج ارﺀ البحوث العممية.

21

إشراك القطاع الخاص في تمويل البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس.

12

اتفاقيات مع القطاع الخاص لتمويل البحوث التي تمبي احتياجاتيم.

12

تشجيع مؤسسات المجتمع المدني في تمويل البحث العممي.

11

تحفيز البمديات لتخصيص ميزانيات خاصة بالبحث العممي .

11

مشاركة البنوك الوطنية لدعم البحث العممي.

11

تخصيص و ازرة التربية والتعميم العالي ميزانية خاصة لمبحث العممي لمجامعات.

11

العدالة في توزيع مخصصات البحث العممي.

منتمية

2

نفقات مشاركة أعضاﺀ الييئة األكاديمية في المؤتمرات الخارجية.

غير منتمية

1

تخصيص موازنة مناسبة لمبحث العممي.

مناسبة

تستفسر عن دور الجامعة فيما يمي:

غير مناسبة

م

مالحظة

العـــــــــبـــــــــــــارة
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ممحق ()2
قائمة المحكمين
مكان العمل

التخصص

م.

مدير عام التعميم الجامعي

مناىج وطرق التدريس

الجامعة االسالمية بغزة

أصول تربية

جامعة األزىر بغزة

أصول تربٌة

جامعة األزىر بغزة

أصول تربٌة

جامعة األزىر بغزة

أصول تربٌة

الجامعة االسالمية بغزة

أصول تربٌة

 1د .فايز كمال شمدان

الجامعة االسالمية بغزة

أصول تربٌة

 1د .محمد عثمان اآلغا

الجامعة االسالمية بغزة

أصول تربٌة

 1د.عبد السالم محمد نصار

جامعة القدس المفتوحة

أصول تربٌة

جامعة القدس المفتوحة

أصول تربٌة

جامعة األقصى

أصول تربٌة
أصول تربٌة

2

اسم المحكم
د.خميل عبد الفتاح حماد

 1د .حمدان عبد اهلل الصوفي
1

أ.د.عامر يوسف الخطيب

 1د .محمد ىاشم آغا
1

د.فايز عمي األسود

1

أ.د .فؤاد عمي العاجز

 22د .أحمد غنيم ابو الخير
22

د .محمود ابراىيم خمف اهلل

21

د .زكي رمزي مرتجى

و ازرة التربية والتعميم

21

د .محمود عبد المجيد عساف

و ازرة التربية والتعميم

أصول تربٌة

21

د .منير حسن شقورة

و ازرة التربية والتعميم

أصول تربٌة

21

د .لينا زياد صبيح

و ازرة التربية والتعميم

أصول تربٌة

21

د .أحمد محمد شيوان

جامعة األقصى

أصول تربٌة

21

د .ناجي فتحي سكر

جامعة األقصى

أصول تربٌة

المالحق

ممحق ()3
االستبانة في صورتها النهائية
جامعة األزهر بغزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم أصول التربية
استبانة
السيد/ة الدكتور/ة ..................................................:

حفظه/ـا هللا ،،،

السالم علٌكم ورحمة هلل وبركاته وبعد،،
تتشرف الباحثة أن تضع بٌن ٌدي سٌادتكم أداة هذه الدراسة ،وهً عبارة عن استبانة لجمع البٌانات المتعلقة
بدراستها حول" :متطلبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات الفلسطينية وعالقتها بتمويل البحث
العلمي"وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً أصول التربٌة من جامعة األزهر بغزة.
وقد اقتضت الدراسة استخدام مقياسين :
األولى :التعرف الى مدى توافر متطلبات التنمية البشرية المستدامة في الجامعات
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية،وتتكون من( )75فقرة موزعة على أربع محاور.
حيث تعرف الباحثة التنمية البشرية المستدامة إجرائيا بأنها " :عملٌة تطوٌر القوى البشرٌة داخل الجامعة،
واإلرتقاء بها لتلبٌة احتٌاجات الحاضر دون المساس بإمكانٌات الجامعة المستقبلٌة".
الثانية التعرف الى واقع تمويل البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية في المحافظات
الجنوبية وتتكون من ( )81فقرة شملت في محور واحد.
حيث تعرف الباحثة تمويل البحث العلمي إجرائيا بأنه " :تعبئة الموارد النقدٌة الالزمة للتخطٌط واإلشراف
على إدارة وتنفٌذ األبحاث العلمٌة ومتابعتها بهدف تحقٌق أهدافها بشكل أكثر كفاءة وفعالٌة".
لذا أرجو من سٌادتكم التكرم بقراءة كل فقرة من فقرات االستبانة  ،وتحدٌد درجة الموافقة بوضع إشارة (✓ )
فً العمود المناسب  ،مع استئذانكم بضرورة اإلجابة بدقة وموضوعٌة ،وذلك من أجل الوصول الى نتائج
صادقة وصحٌحة  ،علما بأن البٌانات التً سٌتم جمعها ستستخدم ألغراض البحث العلمً فقط.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

المالحق

رقم االستبانة  * )------------):الستخدام الباحث
أو ًال :البيانات الشخصية:


الجنس:

□ذكر

□أنثى



الرتبة األكاديمية

□أستاذ مساعد

□أستاذ مشارك



عدد سنوات الخدمة:

------------------------------------سنة.



الجامعة:



نوع الكمية:

□اإلسالمية

□األزهر

□ عموم إنسانية

□ عممية

□أستاذ
□فمسطين

□األقصى

ثانياً :مقياس متطمبات التنمية البشرية المستدامة
المحور األول :المتطمبات المهنية و األكاديمية  :تستفسر

درجة الموافقة

عن امتالك أعضاء الهيئة األكاديمية لكل مما يمي:

الرقم

1

2

3
4
5

6

الفقرات

اإللمام بأىداف التعميم العالي في ظل التغيرات
المجتمعية.
البراعة باستخدام أساليب التعميم مثل التعميم
اإللكتروني والحاسوبي.
القدرة عمى استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة
والمتنوعة واالنترنت في التدريس.
التنوع باألساليب والطرائق الجيدة في التدريس.
المعرفة الكاممة بالطرق والبرامج اإلثرائية لمطمبة
المبدعين.
تطوير الخطط الدراسية لمبرامج األكاديمية المختمفة في
تخصصاتيم بشكل دوري.

موافق
بشدة

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

متوسطة

ضعيفة

غير موافق

غير موافق
بشدة

المالحق

7
8

9
10
11

حسن توظيف ميارات التخطيط لممحاضرة الجامعية.
الدقة في بناء االختبارات بأنواعيا المختمفة وآليات
تصحيحيا.
القدرة عمى تفسير نتائج االختبارات لمعرفة داللتيا
التربوية والنفسية.
تطبيق آليات االشراف واالرشاد االكاديمي الحديثة.
المشاركة في الندوات وورش العمل والمقاءات
والمؤتمرات العممية.

12

استخدام المكتبات التقميدية وااللكترونية.

13

القدرة عمى العمل في مناخ أكاديمي مناسب.

14

15

الرغبة في تناول الخبرات مع األكاد يمين من
الجامعات اآلخرى.
التعامل مع األخطاء في العمل عمى أنيا فرصاً
لمتعمم.

المحورالثاني :المتطمبات البحثية :تستفسر عن امتالك

درجة الموافقة

أعضاء الهيئة األكاديمية لكل مما يمي:

الفقرات

الرقم

1

التحلً بأخالقٌات البحث العلمً.

2

القدرة عمى تطبيق البحوث وجمع البيانات بالطرق
المختمفة.

موافق
بشدة

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

متوسطة

ضعيفة

غير موافق

غير موافق
بشدة

المالحق
3

القدرة عمى تطبيق آليات التوثيق واالقتباس المتبعة في
الجامعات المحمية و العالميو.

4

اطالع ومتابعة عمى الدوريات المتخصصة العربية
واألجنبية بشكل دوري ومنتظم.

5
6

استغالل واستثمار موارد الجامعة في اإلنتاج البحثي .
القدرة عمى تسويق اإلنتاج العممي في حقول
الجامعات اآلخرى.

7

ميارة عرض ونشر البحوث في المجالت والدوريات
العممية المحمية واإلقميمية والدولية.

8

ميارة النقد العممي وتقييم البحوث والمراجع.

9

القدرة عمى استخدام ومعالجة البيانات إحصائيا
باستخدام الحاسوب.

11

القدرة عمى تصميم أدوات جمع البيانات في البحوث
العممية.

11

القدرة عمى استخدام األنواع المختمفة من البحوث
العممية.

12

التواصل مع القنوات المختمفة لالستفادة من نتائج
البحوث التي تجرييا لخدمة قطاعات العمل.

13

14

اإلستفادة من نتائج البحوث وتوصياتيا.
التنافس مع زمالئيم في األداء األكاديمي و اإلنتاج
البحثي.

المحور الثالث :المتطمبات اإل دارية والمالية والموجستية:
تستفسر عن دور الجامعة في تحقيق التنمية البشرية

درجة الموافقة

المالحق

المستدامة من خالل:

الفقرات

الرقم

إعداد الييكمية اإلدارية التي ىيتم من خالليا إنجاز
1

العمميات المرتبطة بالشؤون األكاديمية والبحثية و
الوجستية.
وضع الخطط التطويرية اإلستراتيجية التي يتم تنفيذىا

2

لممحافظة عمى موارد الجامعة وبنيتيا التحتية وضمان
جودتيا.
تشكيل الوحدات التقنية لمتابعة ومراقبة وصيانة

3

وتحديث الوسائل التقنية الالزمة في العمميات األكاديمية
واإلدارية.
توفير المخدمات الموجستية واإلمدادات الالزمة لمييئة

4

األكاديمية لضمان جودة العمل األكاديمي والميني
والبحثي.

5

6

7
8
9

تدريب موظفييا الجدد األكاديميين واإلداريين عمى
تقنياتيا المتوفرة لمعممية التدريسية و اإلدارية.
تفعيل الجامعة لمرافقيا المختمفة من مختبرات ومراكز
أبحاث وقاعات ومالعب في الفاعميات واألنشطة.
وضع اآلليات المناسبة الستخدام التقنيات الحديثة في
الجامعة.
تشجيع األفكار الريادية وتعميميا.
الحفاظ عمى العاممين فييا من االنتقال إلى مؤسسات
أخرى.

موافق
بشدة

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

متوسطة

ضعيفة

غير موافق

غير موافق
بشدة

المالحق

10
11

12

13

14

آلية توفير المصادر المالية والمادية التي تحتاجيا.
التزويد بتخصصات حديثة مساندة لتخصصاتيم
وخاصة تخصصات تقنية وفنية.
مشاركة الموظفين في وضع الخطط المستقبمية
لألنشطة والفعاليات.
آلية تحصيل موارد الجامعة من خالل دورات التعميم
المستمر واالستشارات والبحث والتطوير.
وضع السياسات الخاصة بالتعميم العالي بالنسبة
ألعضا الييئة األكاديمية.
ﺀ

15

وضع لوائح وأنظمة خاصة بالدراسات العميا.

16

البدائل الموجستية المالئمة لتحسين جودة حياة العمل

17

التدريب خيا ار استراتجيا العداد الكادر البشري.

المحور الرابع :المتطمبات االجتماعية :تستفسر عن دور

درجة الموافقة

الجامعة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خالل:

الرقم

1

2
3

الفقرات

تعزيز ثقافة االنتمﺀا لمعقيدة والوطن والمجتمع لرفع
مستوى الترابط االجتماعي القائم عمى مكارم األخالق.
تطوير التعميم الصناعي والحرفي لتنمية كوادر بشرية
حرفية تساىم في االستثمار الجيد في المجتمع.
تعريف الييئة األكاديمية بثقافة العصر الحديث (العولمة

موافق
بشدة

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

متوسطة

ضعيفة

غير موافق

غير موافق
بشدة

المالحق

ومنظمة التجارة الدولية والتنمية المستدامة )
استثمار واستغالل الموارد الذاتية المحمية في بناء
4

وتطوير القدرات لدى العاممين في المؤسسات
المجتمعية.

5
6

7

8

توفير بيئة اجتماعية تعاونية.
مواجية المعتقدات الخاطئة في الجامعة وانعكاستيا
عمى الموظفين،
مشاركة أعضاء الموظفين في فعاليات الجامعة التي
تيدف إلى تطوير الموارد البشرية.
تشكيل مجموعات عمل إلنجاز العمل الخاصة بالعمل
األكايمي واألداري بطريقة تعاونية

9

مواجية السموكيات المنحرفة من خالل العمل التعاوني.

10

تعزيز ثقافة النقد البناء واحترام اآلخرين

11

وضع بدائل متعددة لحل مشكالت العمل

المالحق

ثالثاً :مقياس واقع تمويل البحث العممي في الجامعات الفمسطينية:
تقوم الجامعة بتمويل البحث العممي من خالل:

الرقم

2
1

الفقرات

تخصيص موازنة مناسبة لمبحث العممي في الجامعة.
توفير نفقات مشاركة أعضاﺀ الييئة األكاديمية في
المؤتمرات الخارجية.

1

تقديم جوائز ألصحاب األبحاث المتميزة.

1

توفير منحا بحثية لمخارج.

1
1
1

1

تمويل مؤتمراتيا العممية واأليام الدراسية وورش العمل
والندوات التي تعقدىا.
توفير صندوق خاص لتمويل البحث العممي.
إعفاء اعضاء ىيئة التدريس من رسوم النشر في
المجمة العممية.
توفير مرك از متخصصا لخدمة اإلج اﺀرات اإلحصائية يقدم
خدمة مجانية أو أسعار رمزية.

1

خفض تكاليف نشر األبحاث العممية المتميزة.

22

استضافة وتمويل الجامعة مراكز بحثية عممية.

22

المنافسة عمى الجوائز النقدية البحثية اإلقميمية والمحمية.

21
21

تخصيص حوافز مالية تساعد عمى إج اﺀر البحوث
العممية.
اشراك القطاع الخاص في تمويل البحث العممي

درجة الموافقة
موافق
بشدة

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

متوسطة

ضعيفة

غير موافق

غير موافق
بشدة

المالحق

ألعضاء ىيئة التدريس.
21

21

21
21
21

اتفاقيات مع القطاع الخاص لتمويل البحوث التي تمبي
احتياجاتيم.
تشجيع مؤسسات المجتمع المدني في تمويل البحث
العممي.
تحفيز البمديات لتخصيص ميزانيات خاصة بالبحث
العممي .
مشاركة البنوك الوطنية في تمويل البحث العممي.
تخصيص و ازرة التربية والتعميم العالي ميزانية خاصة
لمبحث العممي لمجامعات.

المالحق

ممحق ()4
رسائل تسهيل مهمة لمباحثة

المالحق

المالحق

المالحق

المالحق

