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مدى توافر متطلبات اجلامعة املنتجة وعالقتها بالفعالية
التنظيمية يف الكليات التكنية مبخافظات غزة
Productive university requirements, And their relationship
with Organizational effectiveness in technical colleges In
Gaza governorates.
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راوية حشن إبراهيم أبو اخلري
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" َوقُ ْل َر ِّب َأ ْد ِّخلْ ِِّن ُم ْد َخ َل ِّص ْد ٍق
َو َأ ْخ ِّر ْج ِِّن ُمخ َْر َج ِّص ْد ٍق َوا ْج َع ْل ِِّل ِّم ْن
َ َُلنْ َك ُسلْ َطاًنا ن َِّص اريا".
الارساء(أية )08

أ

الإهداء....
اإىل من أمحل امسه بلك خفر ،..اإىل من علمِن معىن العطاء والثقة ابهلل
وعزة النفس والتواضع......اإىل روح واَلي الطاهرة.
اإىل من حضت وأعطت بال حدود...أيم الغالية.
اإىل من قدم ِل اَلمع حىت يتحقق احلمل ...زويج احلبيب.
اإىل فذلات كبدي وهمجة فؤادي "عبدهللا،أمحد ،حسن،عكرمة".
اإىل من هبم أكون ......اإخواين وأخوايت الحباء.
اإىل من ساندوين بلك صدق...صديقايت وأحبايئ وزمياليت وزماليئ يف
العمل واَلراسة.........
اإىل هؤلء مجيعا أهدي هذا اجلهد املتواضع...

ب

شكروتقدير
"الحمد هلل الذي هدانا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل"(األعراف :آية  ،)34والصالة والسالم
على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...وبعد.
قال تعالى " ولئن شكرتم ألزيدنكم " (إبراهيم،آية  ،)7فالشكر في البداية والنهاية هلل رب العالمين.
وانطالقا من العرفان ألصحاب الفضل بفضلهم ،وايماناً بوجوب إعطاء كل ذي حق حقه من
الشكر والثناء والتقدير ،فإني أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى من كان إشرافهم على دراستي
شرفاً لي ..الدكتور /محمد هاشم أغا ...واألستاذ الدكتور/زياد علي الجرجاوي...على ما قدماه
لي من توجيهات أسهمت في إتمام هذا العمل فجزاهما اهلل عني خير الجزاء ومتعهما بالصحة
والعافية.
ويطيب لي أن أسدي خالص شكري واحترامي إلى الدكتور  /صهيب كمال األغا  ،و
الدكتور /محمود إبراهيم خلف اهلل  ،وذلك لتفضلهما بالموافقة على المشاركة في المناقشة والحكم
على الدراسة وعلى ما قدماه من توجيهات لتحسين الدراسة ،فجزاهما اهلل عني خير الجزاء
ومتعهما بالصحة والعافية.
كما يطيب لي أن أقدم شكري الجزيل إلى كل من كان له يد عون ومساندة ،أو كلمة نصح
وارشاد فكان لها األثر الطيب ،كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لزوجي وأوالدي على دعمهم
المستمر لي .سائلة المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا ،فإن أصبت فمن اهلل،
وان أخطأت فمن نفسي ،واهلل ولي التوفيق.

الباحثة

ج

ملخص الدراسة
مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة وعالقتها بالفعالية التنظيمية في الكليات التقنية
بمحافظات غزة.
الباحثة /راوية حسن أبو الخير
إشراف:
د /محمد هاشم أغا

ا.د /زياد علي الجرجاوي

و

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة ومجاالتها (متطلبات البنية
التحتية ،متطلبات الموارد المالية) وعالقتها بالفعالية التنظيمية ومجاالتها (المؤشرات الخارجية،
المؤشرات الداخلية) في الكليات التقنية بمحافظات غزة ،من وجهة نظر العاملين بالوظائف
اإلشرافية فيها.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي – األسلوب التحليلي،
لمالءمته لطبيعة الدراسة ،وقد قامت بتصميم أداتين ،األولى  :لمعرفة مدى توافر متطلبات
الجامعة المنتجة في الكليات التقنية بمحافظات غزة ،وتكونت من (  )34فقرة موزعة على
مجالين وهما (متطلبات البنية التحتية ،ومتطلبات الموارد المالية) ،والثانية :لمعرفة مستوى
الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية بمحافظات غزة ،وتكونت من (  ) 34فقرة موزعة على
مجالين وهما (المؤشرات الخارجية ،والمؤشرات الداخلية ) ،وقد تم التأكد من صدق األداة
بعرضها على مجموعة من المحكمين والبالغ عددهم ( )44محكم من ذوي االختصاص من
الجامعات والكليات الفلسطينية  ،ملحق رقم ( ،)2وتم توزيع االستبانة على العينة االستطالعية
وعددهم ( )43وتبقى ( )443من مجمل أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ( )433فردا ،وتم
استرداد ( )34استبانة ،أي ما نسبته ( )%53.4من مجتمع الدراسة مستثنى منه العينة
االستطالعية ،كما استخدمت الباحثة برنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية ()SPSS
لمعالجة بيانات الدراسة.

د

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :
 .4أن المتوسط الحسابي لدرجات توافر متطلبات الجامعة المنتجة لدي الكليات التقنية بلغ
( )446.4درجة ،وبانحراف معياري ( )24.2درجة ،وبلغ الوزن النسبي ( )%66.3وهي
بدرجة متوسطة ،أي أن الكليات التقنية بمحافظات غزة تتوافر لديها متطلبات الجامعة

المنتجة بدرجة متوسطة.
 .2وجوود فوروق دالووة إحصوائيا فووي درجوات تقيوويم تووافر متطلبووات الجامعوة المنتجووة مون وجهووة
نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية تعزى إلى متغيرات( الكليوة ،تصونيف
الكليو ووة) لصو ووالح ك و والً مو وون الكليو ووة الجامعيو ووة للعلو وووم التطبيقيو ووة و الكليو ووات التقنيو ووة( العامو ووة
والخاصة) في مجالي (:متطلبات البنية التحتية) و(متطلبات الموارد المالية).
 .4أن المتوسط الحسابي لدرجات مستوى الفاعلية التنظيمية لدي الكليات التقنية بلغ
( )445.44درجة ،وبانحراف معياري ( )24.67درجة ،وبلغ الوزن الحسابي النسبي
( )%77.4وهي بدرجة كبيرة .أي أن الكليات التقنية بمحافظات غزة تتحقق لديها الفعالية
التنظيمية بدرجة كبيرة.

 .4وجود فروق دالة إحصائيا فوي درجوات تقيويم الفعاليوة التنظيميوة مون وجهوة نظور العواملين
بالوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية تعزى إلى متغيرات( الكلية ،تصنيف الكلية) لصالح
الكلي و و و ووة الجامعي و و و ووة للعل و و و وووم التطبيقي و و و ووة و الكلي و و و ووات التقني و و و ووة (العام و و و ووة والخاص و و و ووة) ف و و و ووي
مجو ووالي(.المؤش و ورات الخارجيو ووة) و(المؤش و ورات الداخليو ووة).نتيجو ووة لت و ووافر متطلبو ووات الجامعو ووة
المنتجة لديها.
 .5وج ووود عالقو ووة طردي ووة دالو ووة إحص ووائيا بوووين متطلب ووات الجامع ووة المنتج ووة ودرجو ووات الفعاليوووة
التنظيمية لدى الكليات التقنية في محافظات غزة.
 .6وجووود تووأثير جوووهري ألبعوواد متطلبووات الجامعووة المنتجووة التاليووة (متطلبووات البنيووة التحتيووة،
متطلبات الموارد البشرية) لدى الكليات التقنية في محافظات غزة على الفعالية التنظيمية.

ه

وأوصت الباحثة باآلتي:
 .4ضرورة تبني الكليات التقنية لنموذج الجامعة المنتجة وذلك عبر برامج تطبيقية وعملية،
لزيادة اإليرادات الهادفة لتمويل الخطط التطويرية  .مما يعود باألثر اإليجابي على رفع
مستوى الفعالية التنظيمية لديها.
 .2زيادة اهتمام و ازرة التربية والتعليم العالي بالمشاريع اإلنتاجية بالكليات التقنية -
وخصوصا الحكومية منها – ودعمها فنيا وماديا ،بتوفير اإلمكانات المالية والمادية ،من
مختبرات وورش ومرافق ليسهل عليها الوصول لكلية منتجة تحقق فعالية تنظيمية
مرتفعة.
 .4االهتمام بالشراكة بين الكليات التقنية وقطاعات سوق العمل بهدف إيجاد برامج إنتاجية
تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية ،تلبي حاجات الكليات التقنية
التمويلية و تحقق الفعالية التنظيمية فيها.

و

Abstract
Productive university requirements, And their relationship with
Organizational effectiveness in technical colleges In Gaza
governorates.
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This study aimed to ascertain the extent to which the requirements of a productive
university are available –in two fields (the requirements of infrastructure and the
requirements of financial resources)- and its relation to Organizational Effectiveness in its different fields ( external indicators, internal indicators)- in Technical Colleges
in The Governorates of Gaza, from the standpoint of its employees in supervisory
posts. To Achieve the objectives of the study, the researcher has used the correlativedescriptive approach – the analytical method; because it is compatible with the study.
The researcher has designed two means (questionnaires). The first is to measure the
extent to which the requirements of a Productive University are available in Technical
Colleges in the governorates of Gaza. This means is consisted of 41 items distributed
on two fields: the requirements of infrastructures, and the requirements of financial
resources. The second is to measure the level of Organizational Effectiveness in
Technical Colleges in the governorates of Gaza, it is consisted of 45 items, distributed
on two fields; the internal indicators and the external indicators.
The validity of the means was certified by a group of 11 professional and specialist
arbitrators from different Palestinian universities and colleges (appendix2)
The questionnaire has been distributed among the the exploratory sample of 30
members in addition to another 110 members of the study population totaled 140
members. 93 questionnaires were retrieved , representing 84.5% of the study
population with the exclusion of the exploratory sample.The researcher used the SPSS
program for data processing
The study came to a set of results, including:
1. The figure of the arithmetic mean of the (requirements of productive university in
technical colleges) is (136.1) degrees and the standard deviation is (25.2) degrees
and the average weight (66.4%). Which is an intermediate degree, which means
that the requirements of productive university exists and are available in
intermediate degree in technical colleges in the governorates of Gaza.
2. There are statistical indicative discrepancies within the evaluation results, of (the
requirements of productive university from the standpoint of the employees in
ز

supervisory posts in technical colleges). Those discrepancies are referred to the
variety of (college and college classification).
The discrepancies showed preferment to the university college for applied science
and the technical colleges - public and private ones- in both fields; the
requirements of infrastructure and the financial resources.
3. The arithmetic mean of the organizational effectiveness level in technical colleges
scored 158.53 degrees with 21.67 of standard deviation, while the average weight
77.3% . Which is a high degree ;that means that technical colleges in the
governorates of Gaza achieved high levels of organizational effectiveness.
4. There are statistical indicative discrepancies within the evaluation grades of
organizational effectiveness from the standpoint of the employees in supervisory
posts in technical colleges. The discrepancies are related to variables (college,
college classification). They show preferment to The University College for
Applied Science and technical colleges (private and public) according to both
(internal indicators) and (external indicators) as a result of the availability of the
requirements of Productive University .
5. There is a statistical indicative direct relation between the requirements of
productive university and the organizational effectiveness in technical colleges in
the governorate of Gaza.
6. The requirements of productive university (requirements of infrastructure and
requirements of human resources) have an intrinsic effect on the organizational
effectiveness in the technical colleges in the governorates of Gaza.
The researcher has made the following recommendations:
1. Technical Colleges should adobt the Productive University pattern through
practical applied programs. Which lead to the raise in the incomes used to fund the
improvement plans, and that will raise the organizational effectiveness levels in
colleges.
2. The ministry of Education and Higher Education should pay more attention to the
productive projects in technical colleges, specially the governmental, support them
financially and technically through financial and materialistic supplies such as
laboratories, workshops, and other facilities which can ease the college turning
into productive university with high level of organizational effectiveness.
3. Partnership and relations between technical colleges and labour market should be
take into consideration to find productive programs that meet the needs of local
and international labour market and fulfill the financial needs of the technical
colleges and help to achieve organizational effectiveness.
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المقدمة:
تتسارع إيقاعات العالم اليوم ومتغيراته ،ولمواكبة تلك اإليقاعات واإلبداعات  ،يتحتم علينا
أن نمتلك القدرة على اإلسهام ،إنتاجا وابداعا ،وذلك اليتم إال بالعلم والتعليم .فالتعليم هو الركيزة
األساسية للتنمية الشاملة بصفة عامه ،والتنمية البشرية بصفة خاصة ،وال تقتصر أهميته على
أيضا حق من حقوق
كونه يؤدي إلى تحسين نوعية عنصر العمل وزيادة إنتاجيته وانما هو ً

اإلنسان ،وغاية في ذاته ويحتاج إليه البشر لتمكينهم من ممارسة أدوارهم اإلنسانية المختلفة على
نحو أفضل ،كما أن أفضل االستثمارات يتمثل في االستثمار برأس المال البشري الذي يعتبر من
متطلبات االستدامة في التنمية البشرية.
إن مؤسسات التعليم العالي ذات متطلبات وحاجات مستمرة للموارد المختلفة الالزمة لتطوير
التعليم فيها ،وهي بذلك تواجه صعوبات متفاوتة في توفير الموارد لعظم االعتمادات المالية التي

يتطلبها تشغيل تلك المؤسسات والتوسع بها وخصوصا في الدول النامية التي تكون الدولة هي
المصدر الرئيسي لتمويل التعليم ،لذا كان البد لهذه المؤسسات أن تتوجه نحو زيادة إنتاجيتها
وتهيئة فرص النمو االقتصادي بها ،وهذا لن يتم إال من خالل الشراكة في مشاريع بحثية
إنتاجية ،والمشاركة في التطوير التقني .وقد شهدت مؤسسات التعليم العالي مؤخ ار تحوالً ملحوظاً
في أدوارها التعليمية والبحثية استجابة لبعض المتغيرات االقتصادية العالمية التي جعلتها مطالبة
أكثر من أي وقت مضى باالندماج في آليات السوق ،مما زاد من أعبائها المالية.
ويواجه التعليم العالي بصفة خاصة الكثير من التحديات ،ولعل من أبرزها:
تحدي التمويل :حيث أن االعتمادات المالية الحكومية المتاحة تتجه نحو النقص وذلك بالمقارنة
بحجم الطلب عليه .ويعزى ذلك إلى النمو السكاني السريع حيث يتزايد عدد الطالب
فضال
في سن التعليم العام ،ومن ثم يرتفع عدد الراغبين في االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
ً
عن

ارتفاع

تكلفة

الطالب

في

المرحلة

الجامعية

مقارنة

بتكلفة

أي

مرحلة

أخرى(الشربيني .)2،2333،وان من أبرز البدائل المتاحة أمام كثير من مؤسسات التعليم العالي
ما يطلق عليه -الجامعة المنتجة -حيث تلبي هذه الجامعة احتياجات المجتمع من الكوادر
2

البشرية بالمواصفات المطلوبة ،وتهتم بدراسة مشكالت المجتمع وتقدم الحلول المناسبة لها،
وتشمل التخصصات التي تتالءم مع التقدم العلمي (عشبية.)442:2334،
وبحسب ما استخلصته الباحثة من اإلرث األدبي الذي يختص بمفهوم الجامعة المنتجة
فإن من متطلبات أي جامعة منتجة ،هو توفير الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً للدخول في سوق
العمل ووجود برامج تعليمية مواكبة للتطوور والحداثة وحاجة السوق .وتطوير القدرة والمهارة في
التطبيق ،والمحافظة على أخالقيات العمل والتعامل ،وتوفير مصادر تمويلية متنوعة دون
االعتماد على المصدر الحكومي ،و كذلك إنشاء مركوز لالستثمارات العلمية الميدانيوة ،يهدف إلى
االهتمام بالنتواج العلمي التطبيقي والدراسات واالستشارات واألبحاث .وبهذا يعتبر نموذج الجامعة
المنتجة ،أن الجامعة جزءاً ال يتج أز من آليات السوق.
"ويعد التعليم التقني واحدا من أهم فروع التعليم لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة،حيث يتم
من خالله تخريج الفنيين المتخصصين الذين يعتبرون من القوى البشرية فيشكلون حلقة الوصل
بين األخصائيين والعمال المهرة " (و ازرة التربية والتعليم العالي.)24: 4335،
ومع التطور التكنولوجي الهائل فقد بدأت الكليات التقنية تتسابق في التطور من أجل
تحسين مخرجاتها فبدأت حركة التطور في المباني والمختبرات والمناهج

بهدف المساهمة

في التنمية الالزمة للمجتمع الفلسطيني .وتعتمد الكليات التقنية في محافظات غزة في تمويلها
على التمويل الحكومي والمنح الخارجية بشكل كبير وهذا يجعلها تتأثر بالتغيرات في ميزانية
الحكومة ،وأل ن الكليات التقنية تسعى جاهدة لمعالجة مشاكل التمويل الكائنة لديها والمحافظة
على أداء دورها بصورة تتوافق والتطور الهائل في شتى المجاالت ،فقد بدأت تتحول من دورها
التقليدي إلى دور أكثر تأثي ار في حركة التقدم االجتماعي أي أنها في طريقها لتتحول إلى كليات
منتجة تخرج المؤهالت المطلوبة وتقدم االستشارات العلمية وتتابع مشاكل التطوير واإلنتاج
في األعمال ،وتمارس كذلك النشاطات اإلنتاجية المرافقة للعملية التعليمية وتحقق من كل ما
سبق إيرادا ماليا يعزز أهدافها ويزيد من فعاليتها التنظيمية.
ومما الشك فيه أن دراسة الفعالية التنظيمية للمؤسسات عموماً ،يعتبر اتجاهاً حديثا،
وخصوصا مؤسسات التعليم الجامعي .كذلك ال يزال مفهوم الفعالية التنظيمية يكتنفه الكثير من
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الغموض نتيجة لعدم استنادها إلى نظرية ثابتة ،ولكون الدراسات في هذا المجال ال تزال تعتمد
على أمور وقواعد نسبية وليست مطلقة "(الشواف.)53:4353 ،
ومن خالل االطالع على اإلرث األدبي ورغم حداثة مفهوم الجامعة المنتجة تبين
للباحثة  ،أن هناك عدد من الدراسات تناولت مفهوم الجامعة المنتجة منها على سبيل المثال ال
الحصر بداية :على الصعيد المحلي وخصوصاً محافظات غزة ،دراسة واحدة هي دراسة
الجماصي ) )2343والتي تحدثت عن درجة توافر خصائص الجامعة المنتجة في الجامعات
الفلسطينية وسبل تعزيزها .ومن الدراسات العربية التي تناولت كذلك مفهوم الجامعة المنتجة :
دراسة زاهر وآخرون(  )2344والتي تحدثت عن صيغة الجامعة المنتجة ،الدواعي والمتطلبات،
ودراسة الصائغ(  )2333والتي تحدثت عن تمويل تعليم الجامعات ،ودراسة عشيبة( )2334
والتي تحدثت عن الجامعة المنتجة كأحد البدائل لخصخصة التعليم الجامعي في مصر ،ودراسة
رشيد ،وسمير(  )4333والتي تناولت آلية االنتقال من مفهوم الجامعة التقليدية إلى الجامعة
المنتجة ،ومنها األجنبية مثل :دراسة سويتجر( )2332التي تناولت تطوير األدوار والوظائف
التعليمية للجامعات في ضوء مفهوم التعليم االفتراضي ودراسة ريكارد( )4335والتي تناولت
العوامل التي تساعد على تحقيق االرتباط الفعال بين الجامعة والمجتمع .ولم تتناول أي من
الدراسات السابقة بحث هذا النموذج بالكليات التقنية ،رغم أن نموذج الجامعة المنتجة في الكليات
التقنية قد يكون حال لكثير من مشاكلها وتطوير قدراتها المادية وتحقيق أهدافها بفعالية ،وأداء
رسالتها بقدر أكبر من االعتماد على الذات وايجاد الموارد المناسبة لها بصورة موازية لدورها
األساسي.
ولقد تعددت الدراسات التي اهتمت بموضوع الفعالية التنظيمية في إال أن الدراسات التي
تناولت هذا الموضوع في مجال التعليم العالي –في حدود علم الباحث – ال زالت محدودة،
كدراسة الخطيب وآخرون(  )4334والتي هدفت إلى تقييم الفعالية التنظيمية للجامعات األردنية.
ودراسة خضير وآخرون(  )4336والتي هدفت إلى اختبار العالقة بين االلتزام التنظيمي وبين
الفعالية التنظيمية .أما على صعيد الدراسات المحلية فكانت دراسة بنات( )2332والتي تناولت
الفعالية التنظيمية للجامعات الفلسطينية  :وتحديدا الجامعة اإلسالمية.
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ولم تربط أي من الدراسات السابقة بين الفعالية التنظيمية كونها المؤشر لتحقيق أهداف
المؤسسة التعليمية في بيئة متغيرة وبين الجامعة المنتجة كونها استثما اًر بالتعليم ونوعا من
التمويل الذاتي للمؤسسات التعليمية وخصوصا فيما يتعلق بالتعليم التقني.
ومن مبررات قيام هذه الدراسة أنه تم تحديدها من ضمن المشكالت التي يعاني منها قطاع
التعليم العالي في فلسطين وذلك بعد الرجوع إلى دليل أولويات البحث العلمي في فلسطين من
عام ( ،)2343-2343وليست الباحثة بمنأى عن مشكالت الكليات التقنية ،وربما تأتي هذه
المشكلة لتعد واحدة من المشكالت المطروحة للحل
(و ازرة التربية والتعليم العالي في فلسطين.)27:2343 ،
والهتمام الباحثة بفكرة الكليات التقنية المنتجة ولحرصها على إفادة مجتمعها بوجه عام وافادة
الكليات التقنية بمحافظات غزة على وجه الخصوص ،فقد قامت الباحثة بالتقصي والبحث حول
موضوع الدراسة ،مهتمة بمعرفة مستوى متطلبات الجامعة المنتجة وعالقتها بمستوى الفعالية
التنظيمية في الكليات التقنية بمحافظات غزة.
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 مشكلة الدراسة:
تعاني الجامعات عموماً والكليات التقنية الفلسطينية خصوصاً من أزمات ومشكالت عديدة،
وفي مقدمتها األزمات المالية التي يصعب حلها،والتي تلقي بظاللها على المسيرة التعليمية في
تلك المؤسسات وخصوصاً في الكليات التقنية.
ومما الشك فيه أن نموذج الكليات التقنية المنتجة قد يوفر لتلك الكليات المرونة الكافية
لتطوير أنشطتها وخدماتها التعليمية وتعزيز موازنتها من خالل استثمار بعض الموارد المالية
اإلضافية لها بوسائل متعددة منها التعليم الممول ذاتياً والتعليم المستمر واالستشارات والبحوث
واألنشطة اإلنتاجية وغيرها .ولذا فإن الكليات التقنية قد تكون بيئة خصبة الحتضان هذا النموذج
وتبنيه ،فاألجواء التعليمية في مؤسسات التعليم التقني تكتسب الصفة الصناعية اإلنتاجية
واالهتمام بزيادة اإلنتاجية هو أحد العوامل الهامة لمساعدة تلك الكليات للوصول إلى الفعالية
التنظيمية ،والتي تكتسب أهمية خاصة نظ ار ألهمية دور الكليات التقنية الفاعل في تقدم المجتمع
ومواجهة المتغي ارت المتسارعة التي يعيشها المجتمع.
وفي إطار معايشة وعمل الباحثة بكلية فلسطين التقنية – دير البلح ،فقد الحظت أن
هناك عج اًز واضحاً في توفر تمويل الكليات التقنية مما يعيق سيرها للوصول للفعالية التنظيمية
في ظل بيئة متغيرة ومتطورة ,ويبقي دورها محدوداً.
ونظ اًر ألهمية وصول الكليات التقنية لمستوى مرضي من الفعالية التنظيمية لتحقيق
أهدافها ولزيادة إنتاجيتها وتحقيق نوع من التمويل الذاتي ،جاءت هذه الدراسة للكشف عن مدى
توافر متطلبات الجامعة المنتجة و بين مدى تحقيق الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية
بمحافظات غزة ،وذلك للوقوف على طبيعة العالقة بينهما.
بناء على ما تقدم ذكره ،فإنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي :
ً
ما مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة وعالقتها بالفعالية التنظيمية في الكليات التقنية
بمحافظات غزة ؟
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ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية :
 .4ما متوسط تقديرات العاملين بالوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية بمحافظات غزة
لمستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة فيها ؟
 .2ما متوسط تقديرات العاملين بالوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية بمحافظات غزة
لمستوى تحقق الفعالية التنظيمية فيها ؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤3.34بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لدرجة توافر متطلبات الجامعة المنتجة وبين درجات تقديرهم
للفعالية التنظيمية تعزى لمتغير (الكلية) ؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤3.34بين متوسطات

درجات تقدير أفراد العينة لمستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة وبين درجات تقدير
الفعالية التنظيمية تعزى إلى متغير (تصنيف الكلية) ؟

 .4هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤3.34بين
توافر متطلبات الجامعة المنتجة وبين تحقق الفعالية التنظيمية  ،من وجهة نظر
العاملين بالوظائف االشرافية في الكليات التقنية بمحافظات غزة ؟
 .6هل يمكن التنبؤ بتأثير أبعاد متطلبات الجامعة المنتجة(المتغير المستقل)  ،على
الفعالية التنظيمية ( المتغير التابع) ؟

فرضيات الدراسة:
تقوم هذه الدراسة باختبار الفرضيات االتية:
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤3.34بين متوسطات تقديرات
أفراد العينة لمستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة تعزى لمتغير الكلية (الكلية الجامعية
للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا ،كلية مجتمع غزة للدراسات
السياحية والتطبيقية ،كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة ،كلية فلسطين التقنية-دير
البلح ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الكلية العربية للعلوم التطبيقية).
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 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤3.34بين متوسطات تقديرات
أفراد العينة لمستوى تحقق الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير الكلية (الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا ،كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية
والتطبيقية ،كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة ،كلية فلسطين التقنية-دير البلح،
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الكلية العربية للعلوم التطبيقية).

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤3.34بين متوسطات
تقديرات أفراد العينة لمستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة تعزى لمتغير تصنيف

الكلية (عامة ،حكومية ،خاصة ،وكالة).

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤3.34بين متوسطات
تقديرات أفراد العينة لمستوى الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير تصنيف الكلية (عامة،

حكومية ،خاصة ،وكالة).

 .4ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة()α≤3.34بين متوسط
تقديرات عينة الدراسة لمستوى متطلبات الجامعة المنتجة و الفعالية التنظيمية من وجهة
نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية بمحافظات غزة.
 .6يمكن التنبؤ بتأثير أبعاد متطلبات الجامعة المنتجة (المتغير المستقل) على الفعالية التنظيمية
(المتغير التابع).
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 أهداف الدراسة:
الهدف العام  :تحاول الدراسة الحالية تحديد مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة وعالقتها
بالفعالية التنظيمية في الكليات التقنية بمحافظات غزة.
وينبثق من الهدف العام األهداف الفرعية اآلتية :
 .4التعرف إلى متوسط تقديرات العاملين بالوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية
بمحافظات غزة لمستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة فيها.
 .2التعرف إلى متوسط تقديرات العاملين بالوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية
بمحافظات غزة لمستوى تحقيق الفعالية التنظيمية فيها.
 .4الكشف عن متوسطات درجات تقويم أفراد العينة لمستوى توافر متطلبات الجامعة
المنتجة والفعالية التنظيمية تعزى إلى متغير (الكلية) .
 .3الكشف عن الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوى توافر متطلبات
الجامعة المنتجة والفعالية التنظيمية تعزى إلى متغير (تصنيف الكلية) .

 .4تحديد العالقة بين مستوى التقديرات لمستوى متطلبات الجامعة المنتجة ومستوى تحقق
الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية بمحافظات غزة.
 .6التنبؤ بتأثير أبعاد متطلبات الجامعة المنتجة(المتغير المستقل)  ،على الفعالية
التنظيمية ( المتغير التابع) .
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 أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في:
 .4تتناول هذه الدراسة موضوعا حديثا في مجال التعليم التقني ،إذ أنها تناولت مفهومين
حديثين هما " :الفعالية التنظيمية" و"الجامعة المنتجة " ،في الوقت الذي تتسارع فيه
إيقاعات عالمنا المعاصر ومتغيراته.
 .2قد تسهم في التوصل إلى فهم طبيعة العالقة بين مستوى الفعالية التنظيمية في الكليات
التقنية ومتطلبات الجامعة المنتجة.
 .4يتوقع أن تخرج هذه الدراسة بنتائج قد تفيد في التعرف على متطلبات الجامعة المنتجة.
 .3قد تكون هذه الدراسة حاف از للباحثين إلجراء دراسات مشابهة في هذا المجال.
 .4اإلثراء لموضوع يتسم بالندرة في المكتبة الفلسطينية.
 .6قد تفيد هذه الدراسة صانعي السياسات في الكليات التقنية بمحافظات غزة ،بوضع آلية
لتطبيق نموذج الجامعة المنتجة في كلياتهم لتحقيق مستوى مرتفع من الفعالية التنظيمية.
 .7قد تسهم هذه الدراسة في مساعدة إدارات الكليات التقنية في توفير مصادر تمويلية
متنوعة مع التركيز على التمويل الذاتي ،لتحقيق أهدافها.
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 حدود الدراسة :تحددت الدراسة بالحدود التالية:
حد الموضوع :اقتصرت الدراسة على التعرف إلى مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة
بمجاليها(متطلبات الموارد المالية  ،ومتطلبات البنية التحتية) وعالقتها

بالفعالية التنظيمية

بمجاليها (المؤشرات الخارجية ،والمؤشرات الداخلية).
الحد المؤسسي( :الكليات التقنية) وشملت الدراسة سبعة كليات تقنية في محافظات غزة وهي:
(كلية تدريب غزة ،كلية فلسطين التقنية الجامعية -دير البلح ،الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا
– خان يونس ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية – غزة ،كلية المجتمع العربية – رفح ،كلية
مجتمع غزة للدراسات السياحية  -غزة ،كلية الدراسات المتوسطة األزهر -غزة) وللكليات السابقة
جهات إشراف مختلفة (حكومية ووكالة غوث وخاصة وعامة) ،ولقد تم استبعاد بعض الكليات
التقنية التي أنشأت حديثاً..
الحد المكاني :المحافظات الجنوبية.
الحد الزمني :تم تطبيق أدوات هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي
2346/2344م.
الحد البشري :اقتصرت الدراسة على العاملين بالوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية.
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 مصطلحات الدراسة:
الجامعة المنتجة :وقد تم تعريفها بعدة تعريفات نذكر منها مايلي :
" .4الجامعة المنتجة هي الجامعة التي تبحث عن مصادر تمويل إضافية لتغطية العجز
في موازناتها بتوسيع وتعميق دورها في المجتمع وقيامها بالعديد من األنشطة التي تحقق
لها عائد مادي إلى جانب إعطاء إدارة الجامعة مرونة التصرف في إيراداتها وفقا
لخططها وبرامجها" (باطويح ،بامخرمة.)236:2343 ،
" .2يقصد بالجامعة المنتجة:قيام مؤسسات التعليم الجامعي ببعض األنشطة التي تستطيع
من خاللها تحقيق موارد مالية تنعكس بالفائدة عليها وعلى العاملين بها"
(الهاللي.)37:2334،
" .3يقصد بالجامعة المنتجة بأنها الجامعة المتفاعلة مع المجتمع من خالل مجموعة
من النشاطات المضافة لدورها األساسي،تتحقق من خالل موارد إضافية لها تعزز
من موازنتها وتعطيها المرونة الكافية لتطوير بعض نشاطاتها وخدماتها التعليمية"
(الخشاب ،والعناد.)7:4336 ،
بعد اطالع الباحثة على التعريفات الخاصة بالجامعة المنتجة رأت أن مجمل التعريفات ال يقترب
من مقصود الباحثة في الدراسة لذا فقد قدمت الباحثة التعريف اآلتي
الجامعة المنتجة هي الجامعة التي تسعى بإبداع الطرق لخفض التكاليف وزيادة اإلنتاجية
وخلق مصادر تمويلية ذاتية غير تقليدية عن طريق تسويق منتجاتها ،و ليس بهدف الربح كما
في القطاع الخاص ،وانما لتغطية نفقاتها وتكاليف التطوير المستمر وتحسين جودة التعليم
والمساهمة في التنمية المجتمعية الشاملة.
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الكليات التقنية:
" .4هي عبارة عن مؤسسات تعليمية تخضع لجهات إشرافية متعددة  :حكومية ،أهلية،
وكالة ،خاصة ( وتقوم على التعليم المنظم بعد التعليم في المرحلة الثانوية وبعد حصول
الملتحق بها على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتقدم للطلبة برامج تطبيقية
في مجاالت علمية مختلفة ،على مستوى الدبلوم والبكالوريوس(.عدوان.)43:2342 ،
" .2ذلك النمط من التعليم العالي النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي واكساب المهارات
والمعرفة التقنية ،والذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية ال تقل الدراسة فيها عن سنتين
بعد الثانوية،إلعداد قوى عاملة(أطر فنية) في مختلف االختصاصات الصناعية واإلدارية
وغيرها ،وتقع عليها مسئولية التشغيل والصيانة والخدمات" (حمدان.)53:2334،
وبناء على ما سبق تعرف الباحثة مفهوم الكليات التقنية بأنها
الكليات التي يكون فيها التعليم ما فوق الثانوي ويتضمن إعدادا تربويا باإلضافة إلى
إكساب مهارات وقدرات تقنية ،وال تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين(دبلوم أوبكالوريوس) ويستهدف
إعداد قوى عاملة تقع عليها مسؤولية التشغيل واإلنتاج.
وبالنسبة للكليات التقنية بمحافظات غزة فانها تلك التي تقدم برامج تعليمية تنتهي
بالدبلوم ،وبرامج أخرى تنتهي بالبكالوريوس في تخصصات تقنية .وهي احدى عشرة كلية
بمحافظات غزة (كلية تدريب غزة ،كلية تدريب خانيونس ،كلية فلسطين التقنية الجامعية  -دير
البلح ،الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا – خانيونس ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية – غزة،
كلية المجتمع العربية –رفح ،كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية-غزة ،كلية الدراسات المتوسطة
األزهر -غزة،بولتكنك فلسطين ،كلية الزيتونة للعلوم والتنمية ،كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا).
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الكلية التقنية المنتجة :وتعرفها الباحثة أنها:
هي الكلية التي تمد طالبها بقدرات تقنية وتعمل على إكسابهم مهارات عملية باإلضافة
إلى اإلعداد التربوي ،وتتفاعل مع المجتمع عن طريق القيام بنشاطات وأعمال خدمية وانتاجية،
تدر دخالً على الكلية وتسهم في توفير متطلباتها بهدف تطوير الكلية وليس بهدف الربح.
الفعالية التنظيمية:
" .4هي قدرة التنظيم على تحقيق األهداف طويلةو قصيرة المدى والتي تعكس موازين القوى
للجهات ذات التأثير ومصالح الجهات المعنية بالتقييم ومرحلة النمو أو التطور التي يمر
بها التنظيم " (القريوتي.)112:2113،
 .2وتعرف الفعالية التنظيمية بأنها " إصدار أحكام على مدى قدرة الجامعة على تحقيق
األهداف المنشودة من خالل الحفاظ على نظام فعال لألنشطة والعمليات الداخلية
واإلجراءات الخاصة بأداء العمل المطلوب ،ومدى قدرتها على التكيف واالستخدام األمثل
لكافة الوسائل المتاحة في البيئة الداخلية والخارجية ،بغرض اتخاذ ق اررات إلحداث
التغيير والتطوير التنظيمي "(بنات.)3:2332 ،
وبناء على ما سبق يمكن للباحثة تحديد مفهوم الفعالية التنظيمية بأنها
تمثل المعيار والمحك على مدى قدرة المنظمة على االستثمار األمثل لمواردها مادية
كانت أوبشرية وقدرتها على التوسع في محيطها الداخلي والخارجي في ظل بيئة متغيرة من أجل
تحقيق أهدافها بكل مرحلة من مراحل حياتها وفي شتى مجاالت اختصاصها.
الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية:
تعرف الباحثة الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية أنها" قدرة هذه الكليات
على تحقيق أهدافها بكل مرحلة من مراحل حياتها في شتى مجاالت اختصاصها ،و قدرتها على
استثمار الفرص المتاحة في محيطها الداخلي والخارجي في ظل بيئة متغيرة ،بهدف إحداث
اإلصالح والتطور التنظيمي في تلك الكليات و تحقيق أهدافها.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
 المبحث األول :الجامعة المنتجة
 المبحث الثاني :الكليات التقنية المنتجة
 المبحث الثالث :الفعالية التنظيمية
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المبحث األول
الجامعة المنتجة
 تمهيد
 ماهية الجامعة المنتجة
 الجامعات الكالسيكية والجامعات المنتجة.
 وظائف الجامعة المنتجة
 متطلبات الجامعة المنتجة
 التحديات التي تواجه عملية التحول لجامعة منتجة
 استراتيجيات رفع اإلنتاجية في الجامعة
 تجارب محلية وعالمية في تطبيق نموذج الجامعة المنتجة
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الفصل الثاني (اإلطار النظري)
المبحث األول
الجامعة المنتجة

 تمهيد:
قد شهدت مؤسسات التعليم العالي منذ أواخر القرن العشرين تحوال جذرياً
في أدوارها التعليمية والبحثية استجابة لبعض المتغيرات االقتصادية والتعليمية واالجتماعية التي
جعلتها مطالبة أكثر من أي وقت مضى باالندماج في آليات السوق ،وفي ظل تسارع تلك
المتغيرات ،يت ازيد طموح مؤسسات التعليم العالي للتطوير مما يترتب عليه تزايد حاجتها إلى دعم
مالي ضخم إضافة إلى الدعم الحكومي لمساعدتها على بلوغ أهدافها وتنفيذ مشاريعها ،و
خصوصاً في الدول النامية التي تتبع حكوماتها سياسة التمويل الكامل للتعليم ،ومن أبرز البدائل
المتاحة ما يطلق عليه الجامعة المنتجة.
" وقد ظهر مصطلح الجامعة المنتجة في الوسط األكاديمي والذي بدأت به بعض الجامعات
بهدف البحث عن مصادر تمويل إضافية لتغطية العجز في موازناتها بتعميق دورها
في المجتمع وقيامها بالعديد من األنشطة التي تحقق لها عائداً مادياً إلى جانب إعطاء إدارة
الجامعة مرونة التصرف في إيراداتها وفقاً لخططها وبرامجها "(باطويح ،بامخرمة.)236:2343،
"ويعد نموذج الجامعة المنتجة نموذجا مرنا يحقق التوازن بين وظائف الجامعة الثالث
(البحث والتدريس وخدمة المجتمع )على اعتبار أن االجامعة جزء ال يتج أز من آليات السوق
ومؤسسة النتاج وتسويق المعارف والبرامج واألبحاث المرتبطة بالسوق وعقد صفقات الشراكة مع
مؤسسات المجتمع األخرى" (الشربيني.)2:2333،
ولعل الكليات التقنية كأحد أهم مؤسسات التعليم العالي في عصرنا الحاضر ،وبما تتمتع به
من تخصصات تطبيقية وعملية متطورة ،لديها من المقومات ما يؤهلها لتكون كليات منتجة
يتمازج فيها التعليم النظري والتطبيقي ،والقوة اإلنتاجية والقدرة على خدمة المجتمع.
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 ماهية الجامعة المنتجة:
من المالحظ أن كثير من الجامعات الكبرى أصبحت تعمل على تأهيل طلبتها ،ورفع مستوى
تدريبهم وكفاءتهم ،وتخصص جزءاً مهماً من استثماراتها للبحث العلمي واالبتكار ،وانشاء مشاريع
تعود بالنفع المادي عليها كنوع من التمويل الذاتي ،فالتعليم الجامعي اليوم ليس “ترفاً فكرياً” بل
أصبح أهم عنصر من عناصر اإلنتاج ،وأحد مقومات التنمية المستدامة.
"وان مفهوم الجامعة المنتجة يعتمد على قول حكيم ياباني  :إن أمم األرض تقوم
على ثروات تحت أرجلها ،أما نحن فنقوم على ثروات فوق أرجلنا .ثروات ما تحت األرجل تنفد
باالستخدام ،أما ما فوقها فيصقله التعامل وينميووه التحدي( ".الحمود.)42:2344،
فثروات األمم الحقيقية هي رأس مالها البشري .و للجامعة ثأثير كبيرفي تعميق التميز المعرفي،
واالرتقاء بمستوى االقتصاد المحلي.
وان أول خطوة كي يتضح مفهوم الجامعة المنتجة هي فهم معنى اإلنتاجية
في ثقافة التعليم العالي.
وقد لخص (تيرني )4333 ،تعريفات اإلنتاجية كالتالي:
 ...." الطريقة التي تحول فيها مؤسسة ما المدخالت إلى المخرجات .
 ..." زيادة في المخرجات التعليمية ،مثالً  :زيادة في عدد الطالب المخدومين ،تحسين
المخرجات التدريسية ،خليط من خدمات أكثر قيمة ،التناسب مع التكاليف ،أو التكاليف
المنخفضة بالنسبة الى مجموعة مفترضة من المخرجات التعليمية.
وقد ال تخدم التعريفات االقتصادية المجردة لإلنتاجية التعليمية،التعليم العالي على نحو جيد
بسبب خصوصية سياق التعليم العالي"( صبري )44:2337،مترجم عن(.)Groccia,2005,72
"وتجدر اإلشارة إلى أن مفهوم الجامعة المنتجة ال يتعارض مع المفهوم العام للجامعة
وانما يتعداه إلى ممارسة النشاطات اإلنتاجية المناسبة للعملية التعليمية ومتابعة مشاكل اإلنتاج
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في حقل العمل ،األمر الذي يحقق لها موارد مالية إضافية ويقلل من اعتمادها على التمويل
الخارجي ومن ناحية أخرى ال يعني مفهوم الجامعة المنتجة النظر إلى الجامعة أنها مؤسسة
إنتاجية تتصرف كشركة تجارية ،فللجامعة أهداف تختلف عن تلك التي تسعى الشركات التجارية
إلى تحقيقها والمهمة األساسية للجامعة هي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وهي مهمة
يجب أن تصان بعيداً عن المفهوم التجاري التقليدي" (الشربيني.)2:2333،
ويتفق التعريف السابق مع تعريف (عشبية )2334،بأن "الجامعة المنتجة هي
التي تحقق وظائف التعليم والبحث العلمي والخدمة العامة والتي تتكامل فيها الوظائف لتحقيق
الموارد المالية اإلضافية للجامعة من خالل أساليب ووسائل متعددة منها التعليم الممول ذاتيا
والتعليم المستمر واالستشارات والبحوث التعاقدية واألنشطة اإلنتاجية (عشبية.)433:2334،
و"يقصد بالجامعة المنتجة :قيام مؤسسات التعليم الجامعي ببعض األنشطة التي تستطيع
من خاللها تحقيق موارد مالية تنعكس بالفائدة عليها وعلى العاملين فيها ،حيث أن الجامعات
غالبا ما تضم صفوة من العلماء والباحثين في مختلف التخصصات يمكن االستفادة منهم لخدمة
مجال األعمال وقطاعات اإلنتاج الخاص والعام من خالل إجراء الدراسات والبحوث وتقديم
المشورة بما يعود على الجامعة بدخول إضافية ،كما تمتلك الجامعة مزارع ومستشفيات وورش
وغيرها من المراكز التي يمكن أن تستثمر كمراكز إنتاج ،والجامعة بهذا ال تسعى
إلى الدخول في منافسة مع المؤسسات اإلنتاجية األخرى لتحقيق ربح اقتصادي ،ولكنها تكتفي
ببعض األنشطة التي تساعدها على تحقيق ربح معقول يساعدها على تغطية نفقاتها"
(الهاللي.)37:2334،
مما سبق يتضح مفهوم الجامعة المنتجة بأنها:
الجامعة التي تسعى بإبداع الطرق إلنقاص التكاليف وزيادة اإلنتاجية وخلق مصادر
تمويلية ذاتية غير تقليدية عن طريق تسويق منتجاتها ،ليس بهدف الربح كما في المؤسسات
التجارية وانما لتغطية نفقاتها وتكاليف التطوير المستمر وتحسين جودة التعليم
في التنمية المجتمعية الشاملة.
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والمساهمة

 الجامعات الكالسيكية والجامعات المنتجة:
ليست الباحثة بصدد دراسة مقارنة ألن الدراسات المقارنة تتطلب دراسة القوانين والتشريعات
التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي ،ودراسة تاريخية للعوامل التي كانت وراء ظهورها
واستم ارريتها  ،باإلضافة إلى المناظرة والمقابلة والتحليل والمقارنة ,هذا وال تسع هذه الدراسة
لهذا المجهود ولكن الباحثة أرادت أن تعطي إشارات لتوضيح وتبسيط الفروق بين الجامعة
الكالسيكية والجامعة المنتجة.

الجامعة الكالسيكية:
"الجامعة التقليدية هي الجامعة التي نشأت في العصور الوسطى ،والتي كانت مهمتها في المقام
األول نشر المعرفة بين فئات المجتمع .هذا النموذج تطور تحت ضغط متطلبات المجتمعات
وحاجتها إلى خبرات متعددة في مجاالت التنمية وفرض على تلك الجامعات المساهمة في تخريج
دفعات من العلماء والمهندسين وغيرهم من حملة الشهادات ،إضافة إلى مساهمتها في حل بعض
مشكالت التنمية التي واجهتها تلك المجتمعات "(باطويح ،وبامخرمة.)244:2343 ،
"تاريخيا كانت الجامعة المكان المفضل للعديد من الوظائف وستبقى كذلك وهي أساساً
لتكوين جميع التخصصات ،االجتماعية والطبية والعلمية والقانونية..الخ ...وكذلك البحث بشتى
أنواعه المخبرية والميدانية " (رشيد ،وسمير.)265:4333،
وترى الباحثة أن الجامعة الكالسيكية أو التقليدية هي الجامعة أو المؤسسة التعليمية التى
يدرس بها الطالب في مقر الجامعة ،ويتردد عليها بدوام دراسي كامل أو جزئي ..ويلعب عنصر
الزمن دو اًر كبي اًر في متابعة التعلم في الجامعة الكالسيكية حيث يجب في غالب األحيان التفرغ
كلياً للدراسة ألن هذا النوع من الدراسة يتطلب حضور الطالب في كافة الشهادات والدرجات
الدراسية ،البكالوريوس والزمالة والماجستير وحتى الدكتوراه ،واالنضمام إلى الفصول الدراسية
عينة ،يجب أن ُي ّلبيها لقبوله فيها.
بشروط ومتطلبات ُم ّ
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أما من الناحية العملية فإن الطالب يلتحق بفصول دراسية ذات حد أقصى من الطالب،
ويداوم على حضور المحاضرات وورش العمل والندوات واألنشطة الرياضية والثقافية وغيرها،
بالمدرسين والمحاضرين ..أي الحصول على
ويكون لديه الفرصة للتواصل مع الزمالء واالختالط
ّ

سمى (خبرة الجامعة) .ويرتكز التعليم في الجامعة الكالسيكية على التجاوب
ما ُي ّ
بين الطلبة واألساتذة حيث يكون األستاذ هو المسئول األول وعلى الطالب أن يتلقى ما يملى

عليه مما يحد من استقالليته.

الجامعة المنتجة :
الجامعات المنتجة "هي مؤسسات منتجة قادرة على ترويج منتوجها العلمي وتقديم
خدمات الخبرة واالستشارة والبحث حسب الطلب بما يضمن لها موارد مالية ذاتية قابلة إلعادة
االستثمار في تحسين الخدمات " (العبيدي.)42:2343،
وهي الجامعة التي تسعى بإبداع الطرق إلنقاص التكاليف وزيادة اإلنتاجية وخلق مصادر
تمويلية ذاتية غير تقليدية عن طريق تسويق منتجاتها ،ليس بهدف الربح كما في مؤسسات
القطاع الخاص وانما لتغطية نفقاتها وتكاليف التطوير المستمر وتحسين جودة التعليم والمساهمة
في التنمية المجتمعية الشاملة.
ويشير باطويح وبامخرمة( )2343أن هناك اختالفاً بين الجامعة الكالسيكية (التقليدية) والجامعة
المنتجة وهو على النحو التالي:
جدول رقم( :)6مقارنة بين الجامعة التقليدية والجامعة المنتجة

مجال االختالف

الجامعة المنتجة

الجامعة التقليدية

الهدف

الهدف بسيط وآني ويتعلق بإعداد كوادر

الوظائف

التعليم والتدريس والبحوث التقليدية

التعليم والتدريس والبحث العلمي وخدمة

وبعض الخدمات البسيطة.

المجتمع وتنمية االتجاه العقائدي ،واإلنتاج

تقليدية.

الهدف معقد ويتعلق بإعداد كوادر مؤهلة

علميا بشكل جيد لتلبية احتياجات المجتمع

اآلن وفي المستقبل.

والتسويق.
المستفيدون

الطلبة بالدرجة األولى.
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الطلبة والموظفين والعمال والمجتمع.

التخصصات

تخصصات تقليدية.

تخصصات متنوعة ومتجددة.

مجال التركيز في المنتج

المجال الكمي دون اعتبار لمتطلبات

المجال الكمي والنوعي ووفقا لمتطلبات

معايير األداء

معايير تقليدية تاريخية.

معايير متنوعة ومستقبلية أيضا.

نوع نظام الجامعة وتفاعله

نظام مغلق وال يتفاعل مع البيئة إال

نظام مفتوح ويتفاعل مع البيئة بشكل واسع

بأضيق الحدود.

وكبير.

طبيعة القيادة

مركزية وفردية.

مركزية والمركزية وجماعية.

نوع التنظيم السائد

التنظيم البيروقراطي.

التنظيم العضوي.

نوع التمويل

حكومي بنسبة كبيرة.

حكومي بنسبة بسيطة ،وخاص ،وذاتي.

دور الجامعة في المجتمع

دور هامشي وسلبي.

دور قيادي وايجابي.

مع البيئة

السوق.

سوق العمل.

(باطويح ،وبامخرمة)244:2343 ،

فالجامعة المنتجة هي التي تشارك وتتبنى وتقدم أفضل الحلول الممكنة للقضايا المجتمعية ،من
خالل ربط األبحاث العلمية وتوجيهها لمعالجة وحل هذه القضايا ،وبدون ذلك ستظل جامعاتنا تمارس
دور المؤسسات التدريسية فقط وال تضيف القيمة كما هو الحال في الجامعات المنتجة.
لذا ترى الباحثة أن الجامعة المنتجة تختلف عن الجامعة الكالسيكية كيفا وكما  ،وتتفاعل مع
البيئة المحيطة بشكل واسع  ،في تهتم بإعداد كوادر مؤهلة ومدربة عالمياً ،لتتفاعل مع المجتمع،
وتسد احتياجاته بشكل كبير ،وليس إعداد كوادر تقليدية معدة بشكل نظري إلى حد ما ،كما أنها تأخذ
في اعتبارها االنتاج والتسويق ،ومجال التركيز كمي ونوعي وفق متطلبات سوق العمل .و إن
المستفيدون من خدمات الجامعة المنتجة هم جميع أفراد المجتمع .والجامعة المنتجة هي نظام مفتوح
يتفاعل مع البيئة بشكل أوسع من الجامعة الكالسيكية ،وقد تسهم الحكومة أحيانا في عملية التمويل
في الجامعة المنتجة ،ولكن بنسبة ضئيلة ،حيث أنها تعتمد بشكل كبير على التمويل الذاتي والخاص.
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 وظائف الجامعة المنتجة:
تختلف وظائف الجامعة المنتجة تبعاً الختالف المجتمعات وثقافاتها والعالقات التي تنظمها.
بيد أن" قدرة أي جامعة علوى تحقيوق أهدافها ورسالتها في بناء وتنمية المجتمع ،تتوقف على مدى
قدرتها على أداء وظائفها المختلفوة والتي يمكن إجمالها في ثالث وظائف رئيسية ،وهي :
التدريس ،والذي من خالله يتم نقل المعرفة ،والبحث العلمي الذي ينتج المعرفة ،وخدمة المجتمع
بهدف تنميته وتقدمه .وتتكامل هذه الوظائف الثالث مع بعضها البعض ،فالتعليم يعد المجال
الخصب إلثراء البحث ،وهو في الوقوت نفوسه يعمل على إعداد الكوادر البشرية التي تتولى
مسئولية العمل فوي قطاعوات اإلنتواج المختلفوة بالمجتمع ،بينما يهدف البحث العلمي إلى تحسين
العملية التعليمية ،كما يسهم في تنمية المجتموع وحل مشكالته .ومن ثم توظف الجامعة الدراسة
والبحث؛ لمعالجة المشكالت االجتماعية وتعدها إعداداً للعمل ،وبدالً من مفهوم الجامعة المنعزلة
عن المجتمع يطرح مفهوم الجامعة فوي تنميوة المجتمع" ( نوفل.)47:4332 ،
و"نموذج الجامعة المنتجة يرتبط بالجامعات من خالل الوظائف الرئيسية التي تقوم بها
الجامعات وهي( :التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع ،واإلنتاج والتسويق) .وأن هذا
النموذج يقدم نمطا فريدا  ,يقوم بربط التربية بالمجتمع والحياة في الجامعات المنتجة ,ليتكامل بها
كل من التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع مع انتاجية الجامعات؛ حتى تستطيع الجامعات
الفلسطينية ايجاد نفقاتها ،وتطوير التعليم بها وسائر جوانب الحياة ليشكل هذا النموذج بادرة
انماء ثقافي نوعي(".الجماصي.)54-53:2343 ،
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ويعرض الجماصي ( )2343مخطط لنموذج الجامعة المنتجة لتطوير الجامعات الفلسطينية

شكل ( : )6مخطط يوضح نموذج الجامعة المنتجة (الجماصي)45:8064.

وبالنظر إلى المخطط السابق ،تالحظ الباحثة أنه نموذج جيد وقريب إلى التطبيق العملي ،فهو
نموذج واقعي يوضح ما يجب أن يكون عليه شكل الجامعة المنتجة ،ويوضح ارتباط الوظائف
التي تقوم بها الجامعات من (تدريس ،بحث علمي ،خدمة المجتمع ،اإلنتاج والتسويق) مع
امكانية اعتبارها جامعة منتجة أم ال.
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 وظيفة التدريس:
" أصبح التدربس األداة الرئيسة في تحقيق التقدم والتنمية الشاملة ،وبات الفرد المتعلم،هو
العنصر الفعال في النهضة الشاملة للمجتمع ،كما أصبحت عملية التقدم والتنميوة تقواس بموا
أنجزته الحكومات والمجتمعات من تعليم وتثقيف ألبنائها ،وما حققته من خطط وبرامج تعليمية،
تساعدها في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة :السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعيوة ،والثقافيوة .
وبناء على ذلك ،أيقنت الكثير من الدول أهمية التدريس ،الرتباطه الشديد بعوامل التنمية والتقدم؛
لذلك أصبح اإلنفاق علوى الجامعوات اسوتثما اًر حقيقياً في مجال تنمية الموارد البشرية وجزءاً من
سياسة التنمية الشاملة ( الشخيبي(.4:2332 ،
"ويمك ن استخدام استراتيجيات إبداعية في التدريس تقوم على قدرات المعلمين ومهاراتهم
وخبراتهم التدريسية لتفعيل دور الطلبة وتوجيههم نحو استثمار قدراتهم في التنافس العلمي تحصيالً
وبحثاً واعداداً ،باإلضافة إلى استخدام بعض الطرق التدريسية الجديدة التي تحقق اإلنتاجية
للجامعات وبالتالي تسهم في تنمية المجتمع وتطوره (الجماصي.)54-53:2343 ،
وانطالقاً من أهمية التعليم العالي بوصفه قمة الهرم التعليمي؛ فقد تزايد االهتموام بإنوشاء
الجامعات والكليات وخصوصاً التقنية منها  ,وذلك لتحقيق التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا
وتلبية االحتياجات من القوى العاملة المتخصصة و المدربة ،ولم تعد مهمة التعليم الجامعي
تخريج متخصصين بول تخوريج متخصصين قادرين على التقدم وتطوير األعمال التي يقومون
بها ،و قادرين على تفهم التقدم العلمي الهائول واإلنجوازات التقنيوة والتغيرات المتسارعة .ولذا
يجب أن تهدف الجامعة أو الكلية المنتجة إلى تدريس الطالب كيفيوة التقدم ذاتيا ،واكتساب القدرة
على اإلبداع ،والقدرة على التحكم في التغير وتطوير مجتمعه.
 وظيفة البحث العلمي :
"يعد البحث العلمي في أي مجتمع من األسباب األساسية والهامة للتقدم العلمي والتنميوة؛
لما له من مشاركة فعالة في التنمية بجميع جوانبها ،كما أنه يساعد على إيجاد الحلول للموشاكل
التي تواجهها القطاعات اإلنتاجية ،ويساعد في تحسين األداء وزيادة اإلنتاج والحوصول علوى
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جودة عالية للمنتجات والخدمات .وقد زادت أهمية البحث العلمي مع توصاعد حودة المتغيورات
العالمية ،وخاصة الثورة العلمية والتكنولوجية ،التي ترتكز أساساً على المعلوموات وابوداعات العقل
اإلنساني (الصرفي وآخرون.)224:2333 ،
"وان الجامعة المنتجة تركز على البحوث التطبيقية ،الرتباطها المباشر بمشكالت وقضايا
المجتمع واسهامها في تنميته وتطوير مجاالته" (الجماصي.)54:2343 ،
وتعتبر الجامعات والكليات التقنية المنتجة موطناً للبحث العلمي والتكنولوجي المناسب لتطورات
العصر ،فهي التي تربط العلوم بوالمجتمع وتنوسق الجهود العلمية بهدف تقدم المعرفة اإلنسانية.،
فتقووم بدور هام في تنمية العلوم و التكنولوجيا وتطويرها من خالل البحوث التي تتناول حاجات
المجتمع المختلفة ،وما تصل إليه هذه البحوث من حلول علمية فوي مختلوف التخصوصات،
خصوصا إذا استخدمت البحوث العلمية بشكل مجدي ،وتمت اإلفادة من نتائج هذه البحوث في
تحقيق أهداف التنمية التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.
 وظيفة خدمة المجتمع:
" تأتي أهمية الخدمة العامة كوظيفة من وظائف الجامعة المنتجة ،من كونها أداة لتطبيق
المعرفة في ميادين متعددة ،وترجمتها إلى واقع ملموس يسهم في تقدم المجتمع ونموه
(العمري.)444:4336،
"وتتعدد أنماط ومجاالت خدمة المجتمع التي تقدمها الجامعوات لمجتمعاتهوا بتعودد حاجوات
ومشكالت المجتمعات ،ودرجة انغماس الجامعات في العمل على تلبية تلك الحاجات ومواجهة
هذه المشكالت .كما تتعدد هذه المجاالت كذلك ،بتعدد الجماعات التي توجه إليها الخدمات من
جماعات مهنية ومدنية ،إلى جانب العاملين في مختلف األنشطة التجارية ،والصناعية والزراعية،
وغيرها .كما أن بعض هذه الخدمات تقدمها الجامعات على مستوى المجتمع المحلي وبعوضها
علوى المستوى الوطني .وتتعدد أنماط خدمة المجتمع ليس فقط بتنوع طبيعة العالقوة بوين
الجامعوات وتلوك الجماعات فحسب ؛ بل تتنوع كذلك وفقاً للصفات المميزة لكل جماعة من تلك
الجماعات ،ومالها من حاجات ومشكالت تتميز عن تلك التي لغيرها ،ولذا ،يصعب أن تعثر
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على نمط واحد متفوق عليه دون سواه لتصنيف هذه الخدمات (السنبل وعبد الجواد)44:4334 ،
نقال عن(المصري.)43:2337،
"وان مجوال خدمة المجتمع أوسع وأشمل من أن يتم تحديده ،أو حصره في أعمال وأنشطة
محددة ،وانما هوو بذلك متعدد ومتنوع بتعدد وتنوع الحياة نفسها ،وعلى اختالف مكوناتهوا
االجتماعيوة والثقافيوة والعلمية والسياسية واالقتصادية ،ومن ثم ،يندرج تحت مفهوم خدمة المجتمع
كل موا يمكون أن تقدمه الجامعة من إسهامات ومشاركات .فهناك األنشطة الثقافية التي تهدف إلى
تنميوة المجتموع تنمية شاملة متكاملة من جميع النواحي ،على أساس أن المساهمة في تثقيف أبناء
المجتمع بوصفة عامة ،أصبحت من ضرورات العصر ،كون أن الجامعة تشكل مرك اًز لإلشعاع
العلمي ،وهي من أكثر وسائل المجتمع تأثي اًر في مجال التثقيف" (السكران.)64:4333 ،
ولقد تميزت الكليات التقنية المنتجة في وظيفتها بخدمة المجتمع من خالل تقديمها للتدريب
واالستشارات ،وامكانية االنتفاع بمرافقها ومنشآتها –منفعة متبادلة ،-فهذه الكليات تحتوي العديد
من المرافق التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات األخرى وتعود بالنفع كذلك على الكليات،
فهنواك المالعب الرياضية ،والعيادات والمراكز الطبية ،والمكتبات الجامعية ،ووسوائل اإلعوالم من
استديوهات واذاعات وغيرها ،ومواقعها االلكترونية ،والقاعات ،المدرجات ،المختبرات ،المعامل
والورش ،المتاحف ،والمطاعم ...الخ .كلها منشآت ،يمكن أن تقدم خدمات توساهم فوي تقدم
المجتمع وتطوره  .وهي خدمات تقدمها الكليات التقنية المنتجة في كافة تخصوصاتها ،لمؤسوسات
المجتموع بكل تصنيفاتها ،وكذلك لمن هم بحاجة لهذه الخدمات من أفراد المجتمع .وتعد
االستشارات والتدريب ،وأن تتعاون الكليات التقنية المنتجة مع قطاعوات اإلنتاج ،يعد وسيلة من
أهم وسائل نقل المعرفة بين الكليات التقنية المنتجة و مؤسوسات اإلنتاج ،وهوي مون أهوم وظوائف
الجامعات في مجال خدمة المجتمع.
 وظيفة اإلنتاج والتسويق:
"تقوم الجامعة المنتجة على الربط بين الجامعات ومؤسسات العمل اإلنتاجي ،وأن على
المؤسسات التعليمية والجامعات أن تتجه لإلنتاج وترتبط بالعمل وتقوم عليه ،كذلك على
المؤسسات اإلنتاجية أن تصبح مؤسسات تعليمية تتجه إلى التعليم ومن ثم تتم العملية التعليمية
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داخل مؤسسات اإلنتاج ،واإلنتاج داخل مؤسسات التعليم والجامعات وعليه تزول كل ثنائية داخل
العملية التعليمية "(عثمان.)463:2334،



متطلبات الجامعة المنتجة:

ينبغي أن تتوافر في الجامعة المنتجة متطلبات أساسية تعزز قيامها وتطورها وتضمن لها
االستم اررية وتنقسم هذه المتطلبات إلى:
 متطلبات بنية تحتية
 متطلبات موارد مالية
أوالا :متطلبات البنية التحتية
 .4إن توفير" الجامعات المنتجة لمدرسين ذوي اختصاصات عالية من حملة شهادة الدكتوراه،
و لهم خبرة في العمل الميداني والخبرات العلمية والتطبيقية يساهم في بلورة النتاج المعرفي
وتسخيره في التطوير والتنمية االقتصادية .وتمتع أساتذة الجامعات بسمعة علمية ذات خلفية
سابقة تبلور عالقات وطيدة مع المؤسسات األكاديمية والبحثية واالقتصادية من خالل
مشاركتها في المؤتمرات والندوات العلمية التي تسهم في التعامل المشترك وبلورة استثمار
المعرفة (العبيدي.)33:2343،
 .2إذابة الفروق بين وظائف الجامعة (التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع )والنظر إليها
على أنها منظومة متكاملة تؤثر وتتأثر ببعضها حتى يمكن االنفتاح على
المجتمع(الشربيني.)4:2333،
وكذلك فإن "الربط بين وظائف الجامعة الثالث (التعليم والبحث العلمي وخدمة
المجتمع) والنظر إليها على أنها كل متكامل ،وأن كالً منها يتأثر باآلخر سلباً وايجاباً ،فإذا
قصرت الجامعة في وظيفتها البحثية -على سبيل المثال -فإن ذلك سيؤثر بدوره على أدائها
لوظيفتي التعليم وخدمة المجتمع ،ألن ضعف وظيفة البحث العلمي يؤدي إلى جمود محتوى
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التعليم وعقمه ،ويقلل من فرص خدمة المجتمع وتنميته وكل ذلك يعني ضعف المردود
االقتصادي واالجتماعي للجامعة(الموجود.)432:4333،
 .4ومن متطلبات البنية التحتية للجامعة المنتجة كذلك ،هو " إعداد الطالب وتكوينه بحيث
تتكامل عملية اإلعداد الشامل والمتخصص وذلك بتقديم معارف وتطبيقات ترتبط بمجموعة
من التخصصات وبالتخصص الدقيق الذي اختاره الطالب ،فمن المهم الجمع بين اإلعداد
الشامل والمتخصص للطلبة ،ألن الجامعة المنتجة تهتم في السنوات األولى من الدراسة
بإعداد الطالب إعدادًا شامالً يحتوي على معارف وتطبيقات تتعلق بمجموعة من
التخصصات المرتبطة بالتخصص الضيق الذي سيدرس به الطالب ،وذلك ألن إعداد
الطالب في تخصص محدود في البداية ،له تأثيره السلبي على مستقبله ،باعتبار أن هذا
التخصص قد يختفي في المستقبل نظ ار للتغيرات العلمية والتكنولوجية السريعة ،وتغير
حاجات المجتمع ومتطلباته من فترة ألخرى وبالتالي قد تموت مهن وتولد مهن أخرى األمر
الذي قد يؤدي إلى تغيير الفرد لمهنته من وقت آلخر خاصة في الدول المتقدمة .وعلى
ذلك فاإلعداد الشامل للطالب يحقق مجموعة من الفوائد،أهمها تكوين خلفية عامة لديه عن
التخصصات والمهن المختلفة التي يمكن أن يعمل بها ،ومساعدته على القيام بأدواره
المتعددة مستقبال ،ولذا تؤكد الجامعة المنتجة على أن يكون العام األول بفصليه لإلعداد
العلمي واإلنساني الشامل والمتكامل ،ويختار الطالب تخصصه بداية من الفصل الثاني
على األقل"(عابدين.)433:4333،
 .3وان " توفر مراكز للتدريب واالستشارات والسياسات ولديها الجاهزية إلعداد الدورات التدريبية
للتعليم المستمر وتأهيل قوى العمل وفقا الحتياجات ومتطلبات سوق العمل وتقديم الخدمات
االستشارية وتوفر البنى التحتية لمراكز البحث العلمي كمراكز تكنولوجيا المعلومات
والمختبرات والورش الصناعية التخصصية ،وجاهزيتها لتنفيذ المشاريع حسب الطلب
(العبيدي.)33:2343،
فلكي تتوفر البنية التحتية للجامعة المنتجة " البد أن تكون لها أنشطتها في هذا
المجال مثل إنشاء مراكز للبحث العلمي ،وتأسيس مشاريع وقفية للجامعة واقامة مشاريع
متعددة المجاالت بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم األبحاث واالبتكارات العلمية وتحويلها
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إلى منتجات استثمارية وتبني مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على المجتمع ،وتفيد في عمل
شراكات مع المصانع والشركات المختلفة وبذلك تتعدد منتجاتها بما يتوافر لها وتملكه من
مقومات مادية ومعنوية وطاقات بشرية متنوعة االختصاصات والمجاالت وبما يؤثر في بناء
ثقافة المجتمع وتوجيه فكرة تحقيق نهضته وتنميته (ناصر الدين.)4:2344،
 .4يجب " أن تحقق الجامعة المنتجة الكفاءة العلمية واالقتصادية المثلى للموارد المتاحة لضمان
أداء متميز لكافة األنشطة التي تقوم بها الجامعة لتحقيق األهداف المرجوة ،وذلك بأن تنسجم
البرامج والخطط فعال مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل"(باطويح،وبامخرمة.)23:2343،
" .6فتح قنوات شرعية لالتصال بالمجتمع وذلك للوقوف على مشكالت وقضايا المجتمع سواء
المرتبطة بالعمليات اإلنتاجية أو العمليات الخدمية .وكذلك وجود مرونة وحرية
في القوانين واللوائح المنظمة للعمل في كليات الجامعة المنتجة لكي تتواءم مع ما يط أر على
المجتمع من تغيرات تستدعي التدخل من قبل الجامعة المنتجة (الشربيني.)4،2333 ،
 .7فمن متطلبات البنية التحتية للجامعة المنتجة " حرصها على معرفة ما يحتاجه المجتمع من
تخصصات ومؤهالت وتسعى لتلبيتها من خالل برامجها وأنشطتها وال تقتصر على المدرجات
المعروفة والمعامل الثابتة وقاعات الدرس التقليدية ،بل تنتقل إلى مؤسسات المجتمع وتندمج
معها إيماناً بأن المشاركة هي في صالح العملية التعليمية ،والبحثية القائمة بالجامعة وصالح
عمليات اإلنتاج والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات المجتمعية"(.بلبع.)3:4333،
 .5وان من أهم متطلبات البنية التحتية في الجامعة المنتجة هو أن تلبي الكلية احتياجات سوق
العمل من ذوي الكفاءة العالية.وذلك " بإعداد خريجين ذوي مهارات عالية ليكونوا مؤهلين لتلبية
متطلبات القطاعات االقتصادية عن طريق فرص الحصول على مؤهالت مهنية تجمع بين
المعارف والمهارات ذات المستوى الرفيع"(العبيدي.)37:2343،
وترى الباحثة أنه لكي يتوافر للجامعات المنتجة متطلبات البنية التحتية يجب أن تعمل على :
 تطوير سياساتها وأنظمتها بما يتالءم مع أهدافها ومبادئها اإلنتاجية ،و تكامل مناهجها
من الناحيتين النظرية والتطبيقية ،بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وكذلك رسم
خريطة لتخصصاتها تتوافق مع خريطة التنمية بالمجتمع.
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 توفير وتطوير مصادر البحث العلمي لديها ،باستثمار طاقات العاملين بها في اإلنتاج
العلمي .واجراء بحوث متميزة ترتبط باحتياجات قطاع اإلنتاج .والتشجيع على اإلبداع
واالبتكار بتخصيص جائزة ألفضل بحث علمي منتج.


وترى الباحثة كذلك أن تعزيز الشراكة وتطوير العالقة بين الجامعات أو الكليات و
مؤسسات المجتمع المدني ،يمكنه أن يحقق التنمية المستدامة واالرتقاء باالقتصاد
المحلي ،باإلضافة أنه يمكن أن يساعد في أن تكون مخرجات التعليم العالي أكثر مواكبة
الحتياجات سوق العمل ،وكذلك فإنه من الضروري البحث عن فرص الشراكة المتاحة،
لخدمة البحث العلمي واجراء الدراسات عن المواضيع التي تحتاج إلى أبحاث علمية
تطبيقية ،والتوفيق بين العرض والطلب من األبحاث العلمية التطبيقية.

ثانيا :متطلبات الموارد المالية
تعتمد الجامعة المنتجة على التنويع بمصادر التمويل ،كاألجور التي تتقاضاها نظير ما
تقوم به من أبحاث وبرامج تدريب وورش عمل ،باإلضافة إلى المصروفات التي تتقاضاها من
الطالب والمعونات والمنح من بعض األفراد والمؤسسات والتمويل الذي تخصصه الحكومات
سنويا لتلك الجامعات.
"ويتطلب عمل الجامعة المنتجة اعتماد التمويل الذاتي من خالل استثمار الخبرات
واإلمكانات البشرية في الجامعة مع القطاعين الحكومي واألهلي"(الفردان.)4:2334،
"ويشير البيالوي()2333أن الجامعة المنتجة تتطلب للقيام بمهامها تحقيق التالي:
 تجديد مصادر الدخل. الدخول إلى المشاريع االقتصادية في السوق وفقا لشروطه الحاكمة في االقتصاد الحر. الشراكة مع قطاعات اإلنتاج والخدمات في المجتمع. التنافس مع الجامعات األخرى المحلية والعالمية. تسويق البحوث وعقد المؤتمرات التدريبية المرتبطة باحتياجات العمل واإلنتاج والخدمات. -إدارة الجامعة على نمط إدارة األعمال للشركات والمصانع (البيالوي.)444:2333،
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"ومن متطلبات الجامعة المنتجة كذلك ،التنوع في مصادر التمويل :فاألجور التي تتقاضاها
الجامعة المنتجة نظير ما تقوم به من أنشطة ومشروعات ،وما تقدمه من خدمات لمؤسسات
المجتمع وأفراده تمثل مصد اًر للتمويل ،كما أن األجور التي يدفعها الطلبة األجانب من خارج
الدولة الذين يسمح لهم بااللتحاق بالجامعة تمثل مصد اًر آخر للتمويل ،هذا باإلضافة إلى ما
يمكن أن تحصل عليه الجامعة من معونات ومنح من بعض المؤسسات واألفراد ،ويتشابه هذا
مع ما يحدث في كثير من المؤسسات الجامعية في الدول المتقدمة ،حيث تحصل بعض هذه
المؤسسات مثل كليات المجتمع على ما يقرب من %73من تمويلها من المجتمع المحلي،
وتختلف هذه النسبة من كلية ألخرى حسب ما تؤديه من خدمات وما تقوم به من أنشطة تتعلق
بمؤسسات المجتمع المختلفة".(Richard,1993:40(.
وترى الباحثة أنه إذا كانت الحكومات في أوضاع مالية صعبة وعليها الكثير من االلتزامات،
ولكنها ال تستطيع اإليفاء بالتزاماتها ،والتي من أبرزها دعم مؤسسات التعليم العالي وزيادة
مخصصاتها المالية ،فالكليات التقنية بتخصصاتها يمكنها إتباع طرق للتقليل من اإلنفاق وزيادة
االيرادات ،بأن تقوم الكلية باآلتي :
 استثمار مرافقها المتنوعة كمراكز انتاج متقدمة ،بالعمل على إعادة االستفادة من
مقتنياتها (إعادة التدوير) ،وذلك عن طريق ورشها التابعة لقسم الصيانة ،أو لبعض
التخصصات كما في الكليات التقنية ،ويمكنها االستفادة مما يدره تسويق منتوجها
للمجتمع المحلي .فعلى سبيل المثال ،يمكن لتخصصات تصميم األزياء أو تخصصات
الفندقة وغيرها من التخصصات العملية أن تعرض منتجاتها في محالت تابعة
للجامعة أو للكلية بغرض بيعها ،وما يعود عليها من ربح يتم االستفادة منه في دعم
تنفيذ الخطط التطويرية للجامعة أو الكلية.
 تسويق انتاجها العلمي الى حقول المجتمع المختلفة و توسع نشاطاتها اإلنتاجية
ككليات تقنية ،مثل إنشاء مراكز تدريب لتقديم خدمات مدفوعة االجر.أو بانشاء
محالت تجارية على اسوارها لاليجار.
 االستفادة من برامج التعاون والمنح الدولية بدعم االنشطة االنتاجية .وتعزيز عالقتها
مع الشركات الوطنية والدولية ورجال األعمال ،لتأمين الحصول على الدعم المالي
كهبات منتظمة.
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 التحديات التي تواجه عملية التحول لجامعة منتجة:
 من أبرز التحديات التي تواجه عملية التحول لجامعة منتجة هي نظرة الكثير من المهتمين
بالتعليم الجامعي للجامعة المنتجة أنها مشروعاً تجارياً ألنها ترتبط بآليات السوق  -وهذا من
وجهة نظرهم  -سوف يهدد الوظيفة التقليدية للجامعة ،رغم أن الجامعة المنتجة في جوهرها
تخدم أغراض تعليمية واجتماعية.
ويشير كالً من رشيد ،وسمير( " )4332أن من أهم التحديات التي يمكن أن تعترض سبيل
الجامعة المنتجة الخوف من اإلنحراف عن المهمة النبيلة التي أنشئت من أجلها الجامعة أال
وهي التعليم والبحث ،وهذا إما أن نجعل من الجامعة مؤسسة اقتصادية ذات طابع
تجاري،همها الوحيد هو الربح ،وبهذا يتحول األستاذ إلى جمع المال فقط،واما أن نجحف في
حق الباحث وبهذا ننفره وال نجد البديل ،وكذلك فإن تداخل الصالحيات بين المؤسسات
العلمية والمنتجة مما يؤثر سلباً على مردودها العلمي والمادي إذا لم تحدد وتضبط بدقة
وضوح القضايا اإلدارية ومجاالت التفاعل"(رشيد ،وسمير.)253:4334،
 سيطرة العولمة وضعف الوعي القومي وما نتج عن ذلك من عزوف أفراد المجتمع
عن المنتج المحلي واالهتمام بالمنتجات المستوردة -مع انتشار ثقافة أن المستورد أفضل
دائما – قد يكون حائالً دون تسويق منتجات الجامعة المنتجة محلياً.
" غياب القيادات المعرفية القادرة على إدارة الجامعات باعتبارها منظمات معرفة منتجة
للمعارف بالرغم من توافر الموارد واإلمكانات المادية والبشرية والتقنية"
(الوذيناني.)3،2336 ،
 ويشير الهادي( )2344أن من التحديات التي تواجه عملية التحول لجامعة منتجة:
 .4افتقار الجامعات لبرامج ومشاريع إنتاجية وتسويقها كمشروعات ناجحة.
 .2عدم التوازن في االلتحاق بين التخصصات:حيث أن معظم الطلبة يميلون لاللتحاق
بالتخصصات االجتماعية واإلنسانية على عكس العلوم التطبيقية والهندسية والطبية.
 .4انخفاض الفعالية الداخلية للتعليم الجامعي :ويظهر ذلك عند االطالع والمقارنة
بين مدخالت التعليم من الطلبة وتدني نسبة المخرجات منهم.
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 .3عدم مالءمة البرامج التعليمية لحاجات ومتطلبات سوق العمل :حيث يرجع ذلك لضعف
العالقة بين الجامعة والقطاع الخاص وضعف الثقافة والبنية التحتية.
(الهادي.)433،2344،
 ويشير رشيد وسمير( )4333أن " البحث الجامعي ليس في المستوى الذي ترغب فيه
الدول بسبب عدم تجانس في البرامج وتجديد الكفاءات على الرغم من وجود إمكانيات
مالية كافية وعالقات وطيدة مع القدرة اإلبداعية للتجديد التكنولوجي والصناعي
للمؤسسات
 وفي أحسن الجامعات يبرز غالبا نقص فادح في العاملين في المخابر على الرغم من
التطور العددي اإلجمالي ،كما أن المهام اإلدارية غالبا ما توكل لألساتذة أنفسهم
ووظائف أخرى ال تنجز كلية (مثل االستقبال وتوجيه الطلبة) كما أن فيها نقصا فادحا
مثل مخابر اإلعالم اآللي"(.رشيد ،وسمير.)274:4333،
" إن اقتصار نشاط الجامعة على الجانب التعليمي والبحث األكاديمي خلق فجوة كبيرة
بين رسالتها في خدمة المجتمع وطاقاتها المعرفية غير المستثمرة ،مما يعطل جانب
أساسي من مواردها االقتصادية المتاحة في تحقيق مصادر تمويلية إضافية ومتنوعة
تسهم في تغطية العجز المالي وتحقيق عوائد استثمارية مجزية للجامعة من ناحية ،ومن
ناحية أخرى تطوير وتنمية المشاريع االقتصادية والتنمية االجتماعية كجزء أساسي من
رسالتها الجامعية"(العبيدي.)3،2343،
إن االنتقال والتحول من جامعات غير منتجة إلى جامعات منتجة يتطلب تكاتف
الجهود وزيادة درجة التنسيق و التعاون مع كافة مؤسساتنا العلمية والتعليمية للمباشرة
بإعداد وصياغة استراتيجيات حديثة ومبتكرة لجسر الهوة اإلنتاجية واللحاق بركب الجامعات
المنتجة والمتميزة .ففي كثير من الدول المتقدمة يتم تدريب أبنائها داخل المؤسسات ذاتها
التي تمثل السوق المحلي.
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 استراتيجيات رفع اإلنتاجية في الجامعة:
تهتم أي جامعة كونها مؤسسة تعليمية بشكل أساسي بتوفير الكوادر المؤهله –علمياً
وعملياً -للدخول في سوق العمل ،من خالل برامج تعليمية مواكبة للتطوور والحداثة .ومن جانب
آخر فالجامعات لديها من المعرفوة المتمثلة في رأس المال الفكري والبنى التحتية من المختبرات
العلمية والورش الفنية والمكتبات والمختبرات وشبكات االتصاالت ،واألبنية ما يمكنها من أن تكون
أكثر إنتاجية ،في وضع أصبحت فيه مشكلوة التمووويل مشكلوة أساسية تجوابه معظم الجامعات.
"و في غمرة تحديات مالية عميقة أمام التعليم العالي ،تقوم الجامعات بتطوير ألفة غير
مرغوب فيها مع خطط مالية محتملة ،واالستجابات لقيود الموازنة أمر مألوف وشائع ضمن
المؤسسات .فداخلياً تحل الجامعات نفسها من الخدمات المنتقاة وتحد من السفر ومن أي تطوير
آخر ألعضاء الهيئة التدريسية وتجمد التوظيف أو يستخدمون أساتذة ال يتقاضون رواتب عالية
(غير مثبتين) .وخارجياً تقوم الجامعات بمحاوالت شجاعة ،ولكن ربما يتزايد عدم جدواها،
لتضمن أن العاصفة وقتية وذلك بزيادة االعتمادات المالية وزيادة الضغط على مشرعي الدولة
وزيادة رسم التعليم ،وتحدث هذه المقارنات بالفعل توفيرات مباشرة ،..إال أن هذه االستراتيجيات
نفسها ضعيفة التجهيز بصورة بالغة إلى حد أنها ال تستطيع التعامل مع مشكالت الميزانية على
المدى الطويل لكونها تعتمد على جملة مقاييس تحقق وف اًر لفترة محدودة وال يمكنها أن تستمر
دون أن تؤذي لب رسالة الجامعة" ( ، Miller، Grocciaصبري.)33:2337،2334،
ويشير باطويح وبامخرمة(")2343أنه لرفع اإلنتاجية في الجامعة يجب اتباع
استراتيجيات إدارية ومالية وعلمية يمكن تلخيصها في اآلتي:
 تكوين خطة عمل  Business Planيتم فيها تفصيل خريطة الطريق التي يتم بها تنفيذ
أهداف الجامعة المنتجة سواء من الجوانب اإلدارية أو المالية أو التعليمية أو البحثية.
وسائل لتسويق منتجات الجامعة وبرامجها

 تكوين خطة تسويقية يتم فيها تفصيل

من أجل استقطاب الدعم الحكومي والخاص لهذه البرامج.
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 تنمية الكفاءات والمواهب اإلدارية والتجارية  Entrepreneurialالتي ستقوم بتنفيذ خطة
وبرامج الجامعة بما يحقق أهدافها المنتجة والالربحية.
 توفير أماكن وأراضي لإليجار بأسعار مقبولة للمستثمرين ومقدمي الخدمات العلمية والبحثية
واالستشارية للجامعة أو لالستثمار المباشر أو بطريقة اإلنشاء والتشغيل والنقل.
 استغالل الكفاءات االستثمارية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقديم الخدمات
االستشارية والبحثية لقطاع األعمال في مجاالت التطوير اإلداري والمالي وحاضنات
األعمال والتقنية وغيرها من المجاالت.
 االستفادة القصوى من مصادر التمويل الخارجي
 عقد االتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والعام أو المنظمات اإلقليمية والدولية من أجل
تنفيذ تحالفات إستراتيجية في مجال التدريس والتدريب والبحث العلمي المشترك والتطبيقات
التجارية والصناعات واالبتكارات واالختراعات.
 االستفادة من البنية التحتية العلمية والبحثية والملكيات الفكرية غير المستغلة في الجامعة
من اجل توليد مصادر ايرادية.
 التخفيف من المركزية اإلدارية ،خاصة المفرط منها ،في اتخاذ الق اررات المتعلقة بتمويل
األنشطة التعليمية والتدريبية والبحثية بالجامعة(.باطويح ،وبامخرمة.)24:2343،
ويشير البعض "أنه من استراتجيات رفع اإلنتاجية التي يجب أن تتبعها الجامعات مايلي:
 وضع قوانين تعمل على ضبط وتنظيم الجامعة المنتجة.
 تشجيع وحماية المنتوج الوطني العلمي والمادي.
 إصدار جوائز تشجيعية الحسن انتاج يخدم االقتصاد والسوق.
 تخصيص نسبة هامة من مردود المشاريع اإلنتاجية التي تقوم بها الجامعة لألستاذ الذي قام
به لحثه على االستمرار واإلبداع والعمل(سمير ،ورشيد.)254:4333،
بينما يشير آخرون "أنه يمكن زيادة اإلنتاجية عن طريق التخطيط االستراتيجي حيث
يشجع التخطيط االستراتيجي أعضاء الجامعة لكي ينهضوا من اإلنفاق التي يتخبطون فيها
ويفحصوا مواطن قوتهم ومواطن ضعفهم وفرصهم وتهديداتهم ،وبذلك يصنعون ارتباطات
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ضرورية ومنتجة عبر أرجاء الجامعة ،إن هذه المكاسب نتاج تركيز المؤسسة على رسالتها
ورؤيتها ومراميها .وهكذا فإن مفاتيح اإلنتاجية عند القائمين على أي جامعة هي:
 وضع خطة إستراتيجية.
 إعادة توجيه الموارد باتجاه المشروعات التي تحقق مرامي الجامعة.
 مراقبة المشروعات من أجل النتائج.
 دعم المشروعات الموجهة بالغاية والهدف من األعمال التي تسعى لتقدم الجامعة.
 االحتفاظ باإلبداعية في المشروعات والتجارب الرائدة ".
( صبري )74:2337،مترجم عن(.)Groccia,2005,432
وتجدر اإلشارة إلى أنه لكي تكون الجامعة منتجة في ظل موارد منخفضة ،يجب إعادة
النظر في فلسفة الجامعة ورسالتها ورؤيتها ،وكذلك إعادة صياغة خطط الجامعة اإلستراتيجية
بحيث تولي اهتماماً كبي اًر بخفض التكاليف و زيادة اإلنتاجية ،وبحاجات السوق ولكن ليس على
حساب جودة التعليم أو البناء األخالقي وااللتزامات األدبية أو جودة الحياة المهنية لألساتذة ،بل
يجب أن تولي كل هذه الجوانب اهتماماً خاصاً ،لتصبح جامعة منتجة تتسم بالتميز.
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 تجارب عالمية في تطبيق نموذج الجامعة المنتجة:
لقد بدأ عدد من جامعات العالم تبني نموذج الجامعة المنتجة كإحدى سياسات تجديد

مصادر التمويل التي تعتمد على تسويق الخدمات التي يمكن أن تقدمها الجامعة ،من برامج
تعليمية أو برامج تدريبية أو عقود بحثية لشركات ،وجميعها تعد من المصادر التي تزيد دخل

الجامعة ،وقد طبقت كثير من دول العالم هذا النظام كمحاولة منها إليجاد مصادر تمويل إضافية

للجامعة تنعكس عليها وعلى العاملين بها.
أوال :التجربة الماليزية

ويرى العبيدي ( )2343أنه "لم يكن تحقيق ماليزيا لنمو اقتصادي مطرد إال انعكاسا
واضحاً الستثمارها للبشر ،فقد نجحت في تأسيس نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية الحاجة
من قوة العمل الماهرة وعملية التحول االقتصادي من قطاع تقليدي زراعي إلى قطاع صناعي
حديث .ووظفت المؤسسات التعليمية وبصورة خاصة الجامعات كأداة حاسمة لبلوغ مرحلة
االقتصاد المعرفي القائم على تقنية المعلومات واالتصاالت ،صوب الجامعات المنتجة باستثمار
المعرفة استثما اًر اقتصادياً يحقق موارد مالية تمويلية للجامعات من ناحية ومن ناحية أخرى تساهم
في فتح قنوات جديدة وطرق لمستقبل أفضل للمجتمع واإلنسان عبر مهمة مزدوجة ،هي مشاركة
القطاعات االقتصادية والمؤسسية الحكومية األخرى في حل المشكالت الكبرى والعمل على تعزيز
التنمية المستديمة وتنمية المعرفة عن طريق البحوث واإلبداع الفكري ،واالستشارات ،والدراسات
الميدانيوة ،إضافة لمسؤوليتها في الحفاظ على الذاتية الثقافية وتحقيق التعليم المستمر.
كبير من
اكما ًا
إن نجاح السياسات التعليمية في ماليزيا أدى إلى أن يحقق االقتصاد تر ً

رأس المال البشري الذي هو عمود التنمية وجوهرها وتراكماً كبي اًر من الرأس المال المادي لتمويل
المشاريع االقتصادية وتنميتهوا ذاتيواً وتخفيض االحتياجات إلى المديونية الدولية وضمان السيادة
االستثمارية ورسم السياسات االقتصادية باستقاللية وفقا" للرؤية الوطنية.
فقد أولت الحكومة عناية خاصة بالتعليم ،خاصة التعليم األساسي والفني ،واستخدمت

اعتمادات مالية كبيرة في مجاالت العلوم والتقنية ،حتى المجاالت اإلنسانية تم دعمها أيضاً
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بواسطة القطاع الخاص ،وتم استقدام خبرات أجنبية في كافة مستويات التعليم العالي والتقني
لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية ،وهو ما ساهم في رفع مهارة قوة العمل التي أصبحت
من المزايا التفضيلية لالقتصاد الماليزي .ولقد تميزت ماليزيا بالتخطيط والعمل الدؤوب لكل ما من
شأنه النهوض بالتعليم ،وتمثل ذلك في التالي:
 وضع خطة شاملة للنهوض بالتعليم ،وحدد عام 2323م أمداً للتقدم لتصبح ماليزيا إحدى
البلدان المتقدمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
 رفعت و ازرة التربية شعا اًر ممي اًز يدركه جميع المعنيين بالتربية وعنوانه العمل الفاعل والسريع.
وتعنى ماليزيا بالبحوث والدراسات وتتمثل تلك العناية في اآلتي:
 .4الدراسة شاملة بالتعاون مع جامعة هارفارد حول وضع قاعدة معلومات يتم من خاللها
جمع المعلومات عن المدارس والمناهج والطالب وغيرها ومن ثم تحليلها ودراستها .ويتم
انتهاء بالو ازرة وميزانيته تعادل مايقارب
ذلك عبر شبكة الحاسب بدءاً من المدرسة و ً
مليوني دوالر.

 .2تمويل البحوث والدراسات من و ازرة التربية وو ازرة العلوم والتكنولوجيا باإلضافة إلى دعم
مالي كبير من الشركات والمصانع.وتدعم الحكومة جهود األبحاث العلمية في
الجامعات بواسطة مؤسسة تطوير التقنية الماليزية ،وهي تشجع الروابط بين الشركات
والباحثين والمؤسسات المالية والتقنيين من أجل استخدام أنشطة البحث الجامعية
ألغراض تجارية.وهناك العديد من المراكز التقنية التي تهدف إلى إيجاد قنوات تعاون
بين األعمال العلمية والمصانع بقصد تطبيقات المصانع في هذا الصدد بين
األكاديميين في الجامعات والمصانع وتوفير الموارد الضرورية إلنجاز أعمال بحثية
تطبيقية.
ويقوم المجلس القومي للبحوث العلمية والتطوير دو اًر في رعاية المؤسسات البحثية وتقوية
العالقة بين مراكز البحوث والجامعات من أجل البحوث والتنمية والقطاع الخاص ،والنتيجة إيجاد
نخبة من الخبراء المتمرسين في التخصصات التي تحتاج إليها البالد ،وهذا في حد ذاته هدف
استراتيجي للدولة.
وتشارك الدولة مع مؤسسات محلية وخارجية في أعمال البحوث التطويرية والموجهة
39

للصناعة ،وايجاد مراكز االمتياز ومؤسسات التفكير المتخصصة في االقتصاد والسياسة
والدراسات اإلستراتيجية والتقنية (العبيدي.)24:2343،
ثانيا :التجربة البريطانية
ويشير الشربيني ( )2333أنه "في بريطانيا على سبيل المثال استطاعت جامعتا
«اكسفورد» و«رويك» زيادة مواردهما المالية وتخفيض اعتمادهما على التمويل الحكومي،
وأعطيتا بذلك نموذجاً كبقية جامعات االتحاد األوروبي على قدرة الجامعة على االعتماد على
نفسها في التمويل .ومن اآلليات التي اتبعتها جامعة « اكسفورد» في تحقيق ذلك التسويق
والترويج لحمالت ودعوات زيادة التمويل ،فضالً عن االنتفاع باألصول المادية والمالية للجامعة،
حيث تم تأجير المنشآت الجامعية أثناء عطالت نهاية األسبوع والعطالت السنوية ،كما تم بيع
وجبات غذائية جيدة الصنع للمواطنين ،وتم السماح بإجراء األنشطة االجتماعية في ساحات
أيضا استغالل الطرقات وساحات االستقبال في الترويج اإلعالني للمحالت والشركات،
الجامعة ،و ً
كل ذلك مقابل رسوم مالية زادت من دخل الجامعة"(الشربيني.)3:2333،

"وهناك عدد من مؤسسات التعليم العالي البريطاني أخذت بنموذج الجامعة المنتجة ومنها
جامعة مانشستر ممثلة بمعهدها للعلوم والتقنية والمتخصص في مجال الهندسة الكيميائية
والميكانيكية وعلم التحليل وعلم الحياة ،وعلم المواد والشركات التابعة لها والتي تعمل في مجال
االكتشافات العلمية ومن تلك الشركات الشركة القابضة التجارية والتي تهدف لتسويق البحوث
ونقل التقنية ،وتقوم الجامعة بدورها باإلنفاق على البحوث األساسية والتقنية من عوائد هذه
الشركة ،وقد فتح لهذه الشركة التابعة للجامعة فروع في أوروبا وأمريكا واليابان ،وتسعى الجامعة
لتحدد األبحاث ذات األهمية سنويا"(القحطاني)7:2334،
ثالثا:التجربة االسترالية
ويشير باطويح وبامخرمة( )2343أنه قد بذلت جهود عدة في استراليا لتعزيز الموارد
المالية تركزت معظمها في االستفادة التجارية من الملكية الفكرية وعقود األبحاث واالستشارات
وهناك قنوات إضافية يتم االستفادة منها حاليا في بعض الجامعات مثل استثمار الصناديق
المالية بالجامعات في مجال أنشطة ومراكز األبحاث والتطوير مثلما ما هو موجود حاليا في
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جامعة ماكوراي( )Macquaireأو حديقة استراليا للتقنية) ،)Australian Technology Park
فقد دفعت الظروف االقتصادية الجامعات االسترالية الى استكشاف وسائل متعددة للحصول على
موارد مالية إضافية"( باطويح ،وبامخرمة.)47:2343،
ويرى الشربيني ( )2333أنه قد أصبحت جامعة «كانب ار» األسترالية موجهة نحو اقتصاد
السوق بشكل واضح ،ولعل ذلك يرجع إلى التصاعد العالمي لرأسمالية السوق والمبادئ
االقتصادية الليبرالية الحديثة ،األمر الذي ساعد على تبنيها للعديد من البرامج التي ساهمت
بشكل كبير في زيادة اإلنتاجية ،ومن بين تلك البرامج ما يلي:
* التنمية الرأسمالية ،حيث ساهمت جامعة «كانب ار» ببعض األموال لبرنامج األعمال االستثمارية
بهاُ ،وزعت على إنشاء كل من مركز التنمية المهنية ومرفق متعدد األغراض وذلك لخدمة
العمالء من داخل الجامعة و خارجها نظير أجر معين.
التدريب :وفرت الجامعة بعض الفرص الكتساب خبرات عملية داخل بعض المؤسسات
والمصانع ،مع تخصيص دخل مادي لكل متدرب أثناء التدريب.
* عمليات الشراكة ،تسعى الجامعة وراء تكوين شراكات مع المؤسسات الحكومية والصناعية
ومع المجتمع ككل وذلك لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية والعلمية في أستراليا ،ومن البرامج
التي يمكن أن تقدمها قطاعات األعمال للجامعة التي قد تحقق منفعة متبادلة تشمل ما يلي:
* برنامج األبحاث التطبيقية في مجال المهن والعلوم والتكنولوجيا.
* برنامج التدريب المهني والخدمات االستشارية.
* توفير دورات تدريبية و منح دراسية للطالب في المناطق الصناعية.
* برنامج التعاون مع اللجان والجمعيات االستشارية التي تقوم بتوجيه المشروعات البحثية.
وفي أمريكا استطاعت جامعتا «هارفارد» و«ستانفورد» تحقيق مكاسب عالية جاءت من مصادر
عديدة شملت:
* التبرعات ،حيث يقوم بعض المتبرعين بتقديم دعم مالي لتمويل راتب إحدى الدرجات
األكاديمية لفترة زمنية أو تمويل برامج الجامعة والمشروعات البحثية بها.
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* وصايا اإلرث ،حيث يترك بعض األشخاص لجامعتهم األم وصية إرث بهدف مساعدة
الجامعة على إتمام رسالتها ،وقد تشتمل الوصية على أموال أو أسهم أو أعمال فنية أوأمالك
عقارية.
* مصادر أخرى ،تتمثل في المشروعات المساعدة التي تتفق مع رسالة الجامعة التي منها
مؤسسات الطباعة والنشر وحقوق التأليف ورسوم موقف السيارات والرسوم الصحية وغيرها.
ويكمن نجاح الجامعات السابقة في أنها تبنت فلسفة الجامعة المنتجة التي تفتح أبوابها
للمجتمع من حولها بحيث لم تعد تلك الجامعات مؤسسات تعليمية فقط ،وانما أضحت مختبراتها
وثرواتها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والعلماء عنص اًر أساسياً من عناصر تنمية وخدمة
المجتمع ،إضافة إلى أنها أصبحت تمتلك وحدات إنتاجية اجتماعية واقتصادية ذات قدرة تنافسية
عالية (الشربيني.)3:2333،
رابعا:التجربة المغربية
ويشير العبيدي ( )2343إلى تجربة المغرب متمثلة بنموذج جامعة فاس،فإن جامعة
فاس ،التي تضم  42مؤسسة جامعية و 4233أستاذ باحث و 733إداري وأكثر من  43ألف
طالب ،في هذا الصدد تقوم باالنفتاح على فاعلين دوليين في مجال البحث العلمي والجامعي،
خصوصا بوآسيا وأمريكا .وقد حققت دعم المؤسسة األلمانية "ألكسندر فون هومبولدت" في
النهوض بالبحث العلمي وتوطيد أواصر التبادل العلمي وتقديم منح اإلقامة ألساتذة الجامعة ومنح
دعم البحوث التي تمنح وفق أسس أكاديمية واالنخراط في برامجها التي تتميز بالمرونة.
كما تسعى الجامعة إلى ربط شراكات مميزة مع منظمات دولية تعمل في مجال تمويل البحث
الجامعي ،حيث أن مثل هذه الشراكات التي يمكنها أن تتوسع على المديين المتوسط والبعيد،
ستساهم في تحسين جودة البحث بالجامعة واكتساب طرق ومسالك جديدة للمعرفة.
(العبيدي.)24:2343،
خامسا:التجربة السعودية
يرى الخليفة والمجذوب ( )4336أن من التجارب العربية في تطبيق نموذج الجامعة المنتجة،
نموذج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،وهي جامعة تختص بالمجال الهندسي والتقني وجودة
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التدريس والتدريب والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات الصناعية واالنتاجية ...ومن فوائد
هذه الشراكات:
 االستفادة من نتائج الدراسات والبحوث التطبيقية.
 االستفادة من الباحثين وتبادل خبراتهم.
 االستفادة من قواعد المعلومات لتوفير اإلحصاءات والمعلومات عن التقنيات المستخدمة
باالنتاج.
 االستفادة من االستشارات الفنية لتطوير وتحسين المنتجات وطرق انتاجها.
 مشاركة الباحثين في الدورات التدريبية التي ينظمها القطاع االنتاجي بغرض تدريب
العاملين.
 مشاركة الباحثين في إعداد الدراسات األولية ودراسة الجدوى لتوسيع النشاطات
االستثمارية(.الخليفة،والمجذوب.)26:4336،
"ويالحظ أن الدول المستقرة سياسيا واداريا تنشط هي ومنظماتها في اتجاهاتها التربوية نحو
تربية أبنائها بتزويدهم بالمعارف والمهارات الكتساب أداء متميز نحو استثمار مواردهم من
خالل التفكير العلمي الناقد لإلسهام في تطوير اقتصادهم باالهتمام باألبحاث التطويرية نحو
الصناعة(".أغا .)435:2337،
ولقد تم تناول هذه التجارب في هذه الدراسة على اعتبار ان ماليزيا قد مرت باألزمة المالية
اآلسيوية ،وكانت أولى هذه الدول اآلسيوية

التي استطاعت أن تتجاوز أزمتها بفضل

سياساتها التعليمية والتي أقرها" مهاتير محمد" والذي أكد على عدم الرجوع للنظام االشتراكي،
وعدم االرتماء في أحضان النظام الرأسمالي ،واالعتماد على النفس ،حتى وصلت ماليزيا الى
مصاف الدول المتقدمة الى حد ما.
بينما تم تناول كل من التجربة البريطانية واالسترالية باعتبارهما من الدول المتقدمة التي لديها
خبرات واسعة في هذا المجال.
أما كال من التجربة السعودية والمغربية فإن بيئتهما عربية وتتشابه الى حد كبير مع البيئة
الفلسطينية ،وان كانت السعودية أكثر رخاءا من الناحية المالية.
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المبحث الثاني
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 مفهوم الكليات التقنية والكليات التقنية المنتجة
 تمويل التعليم في الكليات التقنية في فلسطين
 أهمية التحول لكلية تقنية منتجة
 الكليات التقنية في محافظات غزة
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الفصل الثاني
المبحث الثاني
الكليات التقنية المنتجة

 تمهيد:
التعليم التقني ذا أهمية كبيرة في عصرنا الحاضر ألنه يمثل احد متطلبات النهضة
الحضارية للوطن والذي يتم بواسطته خلق قوى عاملة مدربة ومؤهلة يقع على عاتقها النهوض
بالمجتمع والعمل على تقدمه.
" ويعد التعليم التقني نمطاً من أنماط التعليم العالي وهو من أكثر أنواع التعليم حاجة إلى
تطوير مدخالته من أجل تخريج كوادر بشرية مؤهلة قادرة على العمل في مختلف المجاالت
الصناعية والتجارية والزراعية وتسهم في تلبية حاجات المجتمع ومتطلباته" (األيوبي.)2:2335،
"ولقد أصبح النهوض بهذا النوع من التعليم سمة مميزة للتطور الذي تشهده المجتمعات
على المستوى االقتصادي واالجتماعي أو الثقافي ،وقد جاء االهتمام المتزايد بالتعليم التقني في
الكليات التقنية في محافظات غزة ،ثمرة مباشرة لمتطلبات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
التي اعتمدها المجتمع الفلسطيني" (حمدان ،وأبوعاصي.)2:2335،
ورغم أهمية التعليم التقني فإنه يواجه الكثير من الصعوبات في ظل الحصار الخانق
الذ ي تشهده محافظات غزة في الوقت الراهن وخصوصا تلك الصعوبات التي تتعلق بإيجاد
مصدر تمويل مستمر ،بعد أن أصبح التمويل الحكومي غير كاف لتغطية متطلباتها .وانخفاض
مستوى الدخل لكثير من العائالت وارتفاع تكلفة الدراسة مقابل ذلك.

45

 مفهوم التعليم التقني:
لقد أصبح سوق العمل أكثر تخصصاً ،وأصبحت النظم االقتصادية تتطلب مستويات
أعلى من المهارات .وتعتبر المهارات العملية ضرورية وال يمكن االستغناء عنها للنجاح في
مؤسسات األعمال الحديثة ،ويتم تطوير تلك المهارات بالترافق مع المهارات التقنية والعلوم
النظرية ،وهو ما يشار إليه بالتعليم التقني .فالتعليم التقني يهتم بإعداد المتدربين والمتعلمين
وتأهيلهم للوظائف التي تعتمد في أساسها على األنشطة اليدوية والعملية – غير األكاديمية –
والتي لها عالقة وثيقة بمهنة أو حرفة معينة ومن ثم يجني الطالب الخبرة العملية الالزمة في
المهنة المختارة ،ويمكن تصنيف التعليم التقني وتسميته بو "تعليم المعرفة التطبيقية ".
" يعرف علماء التربية التعليم التقني على أنه التعليم الذي يهدف لتوفير العمالة الفنية
المدربة والقادرة على تحقيق أهداف التنمية .والتعليم التقني هو تعليم موجه لطالب المرحلة
الثانوية وما يليها من مراحل التعليم العالي ويرتكز أساسا على استيعاب المعرفة ثم توظيفها
في إنتاج معين أو خدمة معينة،أي أن التعليم التقني يهتم بالجانب التطبيقي بقدر اهتمامه بالزاد
العلمي الذي يحصله الطالب أثناء الدراسة وهذه الصلة بين الجانب التطبيقي والجانب العلمي من
أهم ما يميز التعليم التقني" (أبوشنب.)2:4335،
" ويمكن النظر إلى التعليم التقني أنه عملية يتم من خاللها تزويد الطالب بمهارات ومعلومات
واتجاهات جديدة أو تطويرها لديه ،بشكل يؤدي إلى حدوث تغير ايجابي في سلوكه ليصبح قاد ار
على القيام بعمل معين بشكل مناسب" (راضي .)22:2335،
وترى الباحثة أنه في سياق تطور التعليم التقني ،فقد توسعت الدول في برنامج التدريب

والتشغيل ،التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لمتطلبات سوق العمل ،وكذلك عبر تكاتف
الجهود المشتركة من قبل الفرد واألسرة ثم المدرسة ،التي تقوم بدور التوعية واإلرشاد بأهمية

التعليم التقني ،وصوال إلى سوق العمل .وذلك ألهمية التعليم التقني والمهني في رفع مستوى
الصناعة والرقي بمستوى المعيشة بشكل عام.
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 فلسفة التعليم التقني وأهدافه:
من المتعارف عليه أن أي عمل البد أن يستند على فلسفة واضحة تستند على طبيعة
المجتمع والتحديات واالتجاهات العالمية وذلك للوصول للهدف الذي تسعى إليه دون تخبط.
" يعاني العالم اليوم من سرعة المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وما نجم
عنها من مشكالت حيوية مثل التصنيع السريع وكذلك ما نجم عن سوء توزيع العائد بين الناس
واساءة استخدام التطورات التكنولوجية التي أخذت مكان العنصر البشري وساهمت في تلوث
البيئة.

ولما كان العلم هو نتاج للتاريخ والمجتمع وهو يدين للبيئة االجتماعية بقدر ما يدين

لجهود العلماء...األمر الذي يفرض تحديد الخطط الجديدة واألولويات التي يستلزمها التقدم
العلمي ،وتكون مهمة الجامعات في الدول النامية هي معالجة مشاكلها الداخلية من حيث إتاحة
الفرص والوعي وعالقات العمل والعدالة االجتماعية" (أبوشنب.)3:4335 ،
" ويهدف التعليم التقني إلى تنمية المجتمع الفلسطيني وتلبية احتياجاته ومتطلباته وتزويده
بالكفاءات القادرة على العطاء من خالل توفير الكوادر البشرة المؤهلة والمتخصصة"
(العاجز.)5:2335،

ومن األهداف التي يسعى التعليم التقني إلى تحقيقها ما يلي:
 .4تشجيع الطلبة على االبتكار في المجاالت العملية واتخاذ ذلك سبيال لتنمية القدرات
اإلبداعية لديهم( .أبو عمرة.)45:2344،
 .2االهتمام بالمعرفة التطبيقية من خالل الربط بالجوانب النظرية والتطبيقية
(حمد.)43:2333،
 .4ويذكر أبو جراد( )4333أن من األهداف التي يسعي التعليم التقني الى تحقيقها ،تأهيل
الموارد البشرية في المجاالت التقنية المختلفة.
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 .3رفع المستوى العلمي للموارد البشرية في مجال المعرفة النظرية والتطبيقية إلى مستوى
التخصص بين المستوى الثانوي والجامعي.
 .4اإلسهام في خدمة المجتمع المحلي على نحو يؤدي إلى تقدمه وازدهاره.
(أبوجراد.)45:4333،
ويتضح مماسبق أن فلسفة التعليم التقني وأهدافه تستند على طبيعة المجتمع واالتجاهات العالمية
وعلى درجة االتقان والكفاءة في استخدام التكنولوجيا المتطورة ،ومجابهة التحديات التي يواجهها
المجتمع من تغيرات في كافة المجاالت ،والتي أدت إلى التصنيع السريع لسد احتياجات
المجتمع .فالتعليم التقني يسعى إلى تزويد المجتمع بالقوى العاملة الماهرة المدربة والفنيين
والتقنيين المؤهلين القادرين على المساهمة في تطوير وصيانة البنى التحتية ،وقطاعات الصناعة
والزراعة والخدمات .وذلك من خالل مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة ومراقبة تأثيرها
على القطاعات االقتصادية المختلفة والسعي إلى التعامل مع تأثيراتها على سوق العمل .كما
يسعى التعليم التقني إلى مواجهة التغيرات الحاصلة في سوق العمل والناتجة عن التقلبات
االقتصادية ،وذلك من خالل برامج التدريب الخاصة وبرامج التعليم المستمر التي تزيد من فرص
الحصول على عمل بشكل دائم

وكذلك إكساب األفراد المعارف والمهارات التي يتطلبها

تخصصهم المهني وفق األسس والمعايير المقبولة في سوق العمل وبما يحقق له حداً من
المرونة المطلوبة في سوق العمل الدائم التغير.
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 أهمية التعليم التقني في فلسطين:
يعاني الخريجون من التخصصات األكاديمية في فلسطين من قلة توفر فرص العمل ،حيث
أنه ومع ازدياد أعداد الجامعات و الكليات في فلسطين زاد عدد الخريجين الذين يتم ضخهم
لسوق العمل بشكل ملحوظ ،و لقد ساهم الحصار المفروض على قطاع غزة  ،في زيادة معاناة
الخريجين في البحث عن فرصة عمل و ذلك نتيجة لألوضاع االقتصادية المتردية في قطاع غزة
متمثلة في انخفاض اإلنتاجية في العديد من األنشطة االقتصادية ،وعدم استيعاب القطاع الخاص
لمزيد من الخريجين ،و توقف القطاع العام عن التوظيف،كل هذا أدي إلى اهتمام و ازرة التربية
والتعليم العالي بالتعليم التقني.
" ومع تطور التعليم التقني والفني في فلسطين ،وتبني خطط التنمية الشاملة تزايد االهتمام
بهذا النوع من التعليم وخصوصاً مع زيادة اإلقبال على استخدام التكنولوجيا والتي شهدت تقدماً
كبي ار في العصر الحديث ،حيث تعاظم االهتمام بالتعليم التقني في فلسطين من أطراف رسمية
وغير رسمية متعددة ،من أجل تقديم كفاءات مدربة ومؤهلة وقادرة على مواكبة التطور والتقدم
العلمي والتكنولوجي( .عدوان.)444:2342،
وبهذا فإن التعليم التقني يسد حاجاتنا الطارئة في ميادين التقنية المتعددة وهو يعتبر جزءاً من
خطط التنمية كما جاء في برنامج و ازرة التعليم العالي واستراتيجياتها ...وان اهتمام التعليم التقني
في هذه المرحلة يجب أن ينصب على توفير األيدي المدربة ..وان توفير األيدي العاملة والمدربة
سوف يحمي مستقبل المجتمع ويؤمن له حاجياته ولتحقيق ذلك البد من إجراء تحوالت جذرية في
مناهج وأنظمة االقتصاد الحديث القائم على اإلنتاج واإلتقان والكفاءة"( .أبو شنب.)3:4335،
وكذلك فإن من أهمية التعليم التقني"توسيع نطاق عملية التعلم عن طريق الخبرات

العلمية،وتوسيع أفاق عملية التعليم من خالل دراسة األساليب التقنية والمهنية المتعددة "

(العاجز.)45:2335،
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وتضيف الباحثة أن أهمية التعليم التقني تكمن في:
 تحسين وضع سوق العمل الفلسطيني ،وسد احتياجاته للعديد من التخصصات التقنية والمهنية
المفقودة.
 تحقيق تنمية اجتماعية و اقتصادية وخلق كوادر ريادية مؤهلة و متميزة في كافة المجاالت.
 توفير فرص عمل للخريجين في ظل ارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب ،و الحد من الفقر
قدر المستطاع.
 إتاحة الفرصة لخريجي الثانوية العامة اختيار تخصص من العديد من التخصصات في مجاالت
متعددة منها االلكترونيات ،والتمديدات ،والصيانة الكهربائية ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
أعمال المباني ،والنجارة ،والتنجيد ،وميكانيكا السيارات ،والحرف اليدوية ،والفندقة والسياحة،
وصناعة المالبس ،وميكانيكا السيارات ،واإلدارة ،والتبريد والتكييف ،والتجميل ،وتصميم األزياء.
 توفير المهارات الالزمة لفتح مشروع بعد التخرج والتدرب في سوق العمل لسنوات محددة.
 فتح آفاق جديدة وفرص للتشغيل الذاتي من خالل ما يوفره من اإلرشاد والتوجيه المهني.

51

 مفهوم الكليات التقنية:
أنشئت الكليات التقنية لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية والتوجهات الحديثة للعلم
وجوانبه التطبيقية ،والستيعاب التطورات التي حصلت في بيئة األعمال في كافة المجاالت
اإلنتاجية والمالية والفنية وغيرها ،...ويتلقى الطالب خالل دراسته فيها الجوانب النظرية فضال
عن ممارسة التطبيقات العملية في االختصاص.
ويعرفهاالبعض أنها "هي عبارة عن مؤسسات تعليمية تخضع لجهات إشرافية متعددة :
حكومية ،أهلية ،وكالة ،خاصة ( وتقوم على التعليم المنظم بعد المرحلة الثانوية وبعد حصول
الملتحق بها على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتقدم للطلبة برامج تطبيقية في مجاالت
علمية مختلفة ،على مستوى الدبلوم والبكالوريوس(عدوان.)43:2342 ،
ويشير آخر أنها "ذلك النمط من التعليم العالي النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي
واكساب المهارات والمعرفة التقنية ،والذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية ال تقل الد ارسة فيها
عن سنتين بعد الثانوية،إلعداد قوى عاملة(أطر فنية) في مختلف االختصاصات الصناعية
واإلدارية وغيرها ،وتقع عليها مسئولية التشغيل والصيانة والخدمات"(حمدان.)53:2334،
وترى الباحثة أن الكليات التقنية هي الكليات التي يكون فيها التعليم ما فوق الثانوي ويتضمن
إعدادا تربوياً باإلضافة إلى إكساب مهارات وقدرات تقنية ،وال تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين
ويستهدف إعداد قوى عاملة تقع عليها مسؤولية التشغيل واإلنتاج.

مفهوم الكلية التقنية المنتجة:
وتعرفها الباحثة أنها :هي الكلية التي تمد طالبها بقدرات تقنية وتعمل على إكسابهم
مهارات عملية باإلضافة إلى اإلعداد التربوي ،وتتفاعل مع المجتمع عن طريق القيام بنشاطات
وأعمال خدمية وانتاجية ،تدر دخالً على الكلية من ناحية وتتكامل مع رسالتها وأهدافها من ناحية
أخرى.
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تمويل التعليم في الكليات التقنية في

فلسطين:

يعاني مجتمعنا الفلسطيني ظروف االحتالل والحصار والتشريد والحروب المتتالية التي أثرت بال
ريب على البنية التحتية لمؤسساته والتي حالت كذلك دون قدرته على االرتقاء والتقدم في شتى
المجاالت.والتعليم التقني ليس بمنأى عن هذا الواقع المرير الذي يحياه المجتمع الفلسطيني .مما
نتج عنه صعوبات جمة تواجه التعليم التقني  ،وباإلضافة إلى التحديات السابقة والمتمثلة في تلك
التحديات التي تواجه عملية التحول لجامعة منتجة.

مصادر التمويل في الكليات التقنية في فلسطين:
يساعد التمويل الجيد مؤسسات التعليم العالي التقني على تحقيق الكفاءة والفعالية بتنفيذ
برامج التطوير والتوسع المستمرة فيها .ومصادر التمويل في مؤسسات التعليم العالي التقني
متعددة بحسب السياسات التمويلية المعتمدة واألحوال االقتصادية واالجتماعية السائدة ،ويمكن
حصر مصادر التمويل في الكليات التقنية في فلسطين في البدائل التالية :تمويل حكومي ورسوم
الطالب ،ضرائب مفروضة على أصحاب العمل ،هبات وتبرعات ،والنشاطات اإلنتاجية والخدمية
لمؤسسات التدريب والتعليم التقني.
 .6التمويل الحكومي
ويقصد به التمويل المالي والمادي الذي تقدمه الحكومة الفلسطينية لمؤسسات التعليم
التقني ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الحكومة تقوم بدفع رواتب للعاملين في المؤسسات التقنية
التابعة لها ،بينما تبقى إيرادات هذه المؤسسات والمتمثلة في رسوم الطلبة والمردود المالي
لنشاطاتها للمصروفات الجارية والتطويرية لهذه الكليات( .حمدان ،وأبو عاصي.)74:2335 ،
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 .8الضرائب المفروضة على أصحاب العمل:
"وهي الضرائب التي تفرض على أصحاب األعمال للحصول على تراخيص ،وكذلك
الضرائب التي تفرض على المصانع الكبرى ،وعلى الحرفيين والمهنيين لمنحهم تراخيص مزاولة
المهنة ،ولكن المالحظ أن هناك غياباً لهذا المصدر ،وبالذات فيما يخص مؤسسات التعليم
التقني التي تمولها جهات خاصة أو أهلية ،وان كان هناك ضرائب تجنى لصالح التعليم التقني
فإنها تعود لميزانية الدولة ،وان كانت الدولة ال تمول إال جزءاً من مؤسسات التعليم التقني"
(أبو عاصي.)42:2332 ،
 .3المنح والتبرعات:
وتضيف الباحثة أن معظم المنح التي تقدم للكليات التقنية في فلسطين فهي تبرعات دولية
من البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية واالتحاد األوروبي ودول أجنبية كاليابان وألمانيا
وايطاليا وجميعها تكون لتجهيز مختبرات وبناء مكتبات أو إعداد مدربين وبناء قدرات بشرية.
 .4النشاطات اإلنتاجية والخدمية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني
ويمكن أن تتمثل هذه النشاطات اإلنتاجية في صور عدة منها:
أ -المشاريع اإلنتاجية كتصنيع المالبس واألجهزة الخفيفة أو الصغيرة ،وكتركيب األجهزة
والمعدات الخفيفة ،أو إنتاج المشاريع اإلعالمية أو غير ذلك.
ب -المشاريع الخدمية كصيانة األجهزة االلكترونية وتصليحها من خالل وحدات خاصة بذلك
ملحقة بالمؤسسة التعليمية التقنية أو المشاركة في إعداد المشاريع الهندسية وتخطيطها.
أو اإلشراف على تنفيذها.
ت -التعليم المستمر وما يقوم به من عقد دورات تدريبية وتعليمية،تقنية ومهنية لمؤسسات
المجتمع أو األفراد الراغبين بااللتحاق بهذه الدورات( .حمدان.)34:2336 ،
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وترى الباحثة أن دعم مؤسسات التعليم التقني يمثل ضرورة ملحة من أجل أن تقوم بتوفير
التدريب الموجه نحو السوق الذي سيقوم بدوره بتزويد الفلسطينيين بالمؤهالت المطلوبة في سوق
العمل .بهدف تعزيز التنمية االقتصادية وتطوير العالقات مع المجتمعات المحلية.
على الرغم من ذلك ،فإن معظم مؤسسات التعليم العالي في فلسطين خاصة الحكومية منها
تعتمد بشكل شبه كلي على التمويل الحكومي المباشر(المادي وليس المالي) ،ما عدا مساهمات
بسيطة تتمكن بعض الجامعات والكليات الحصول عليها عن طريق المشاركة في بعض المشاريع
التنموية أو البحثية أو عن طريق بعض األجهزة والمعدات كتبرع من بعض الشركات الكبيرة في
فلسطين ،أو من مؤسسات دولية .وبعض الجامعات والكليات تستطيع توفير بعض التمويل عن
طريق قسم التعليم المستمر ،مما يتأتى من رسوم للدورات التي يقوم بعملها _هذا إن كان القسم
مفعال بصورة صحيحة _ .بيد أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو العامة في فلسطين تعتمد
بصورة أكبر على التمويل من القطاع الخاص ،من تبرعات خيرية ،أو منح من مؤسسات دولية،
أو بسماحها لبعض المؤسسات الخاصة بإقامة مشاريع استثمارية بالشراكة معها.

54

 الصعوبات التي تواجه التمويل في التعليم التقني:
االستم اررية والتطور للمؤسسات التعليمية ال تكون بالشعارات ،بل بمقدار ما يتوافر لها من أموال
 ،وهذا ال يعني كذلك أن مشكالت المؤسسات التعليمية يمكن حلها جميعا بإغداق األموال عليها
ولكن بدون المال الالزم لتامين الموارد المادية األساسية للتعليم (المباني والتجهيزات) والموارد
البشرية (المدرسون ،واإلداريون والقوى العاملة المعاونة) قد تنهار النظم التعليمية ،وانه يمكن
بتوفير التمويل الكافي مواجهة وحل كثير من مشاكل المؤسسات التعليمية.
ولذا يهتم القائمون على التعليم التقني بقضايا التمويل حتى أن و ازرة التربية والتعليم
العالي جعلته من أولى األولويات البحثية العلمية في مجال التعليم العالي والتعليم المهني والتقني
ألهميتها في استم اررية وبقاء المؤسسات التعليمية المختصة بهذا النوع من التعليم.
(و ازرة التربية والتعليم العالي.)27:2343 ،
"وتعتبر تكلفة التعليم والتدريب التقني تكلفة مرتف عة ،ألنه يحتاج إلى مختبرات وورش
ومعدات وأخصائيين ذوي خبرة علمية ونظرية ،لكن ضعف التمويل المقدم لهذه الكليات التقنية
من و ازرة التربية التعليم العالي يحول دون قدرتها على تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب ،حيث أن
الموازنات المخصصة للكليات التقنية ،ال تتناسب مع أهدافها الطموحة ودورها في بناء قدرات
تقنية مستقلة واالتجاه نحو هذا النوع من التعليم "( .الشويخ.)77:2337،
وترى الباحثة أن الكليات التقنية تمر بصعوبات كبيرة في سعيها لتوفير التمويل الالزم إلدارة
شئونه ا وتقديم التعليم المميز لطلبتها  ،ومع تفاقم هذه الصعوبات بدأ المهتمين بايجاد الحلول لها
أو تفاديها .
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ويمكن تحديد بعض الصعوبات التي تواجه التمويل في التعليم التقني،يمكن توضيحها فيما
يلي:
 الوضع االقتصادي للدولة وعدم مقدرتها على توفير التمويل الالزم لمواجهة الزيادة
المضطردة في الجامعات والكليات مما يعني إعادة توزيع المخصص للجامعات والكليات
في موازنة الدولة مع تقليص الحصص لكل منها.
 ساهم الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانى سنوات في تفاقم األوضاع
االقتصادية المتردية متمثلة في انخفاض اإلنتاجية في العديد من األنشطة االقتصادية،
مما قلل من إمكانية وجود تمويل من جانب المؤسسات المحلية.
 " االعتماد الكبير على موازنة الدولة في تمويل المؤسسات التقنية والمهنية الحكومية بينما
ينعدم ذلك تماما في المؤسسات التقنية األهلية والخاصة أو الكليات التابعة لوكالة الغوث
(.)UNRWA
 االعتماد الواضح على المعونات الخارجية-وبخاصة من الدول المانحة واليابان واالتحاد
األوروبي-في تمويل بعض المشاريع في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني
الحكومية،وقد يكون في بعضها التمويل مشروطا باقامة مشاريع معينة وليس وفق
احتياجات الكليات .ويالحظ كذلك غياب المعونات العربية في هذا المجال.
 االعتماد الكبير على الرسوم وأقساط الطالب في موازنة المؤسسات التقنية الخاصة
واألهلية ،وكذلك على مردود النشاطات اإلنتاجية والخدمية ولكن بصورة ضئيلة،أما في
المؤسسات الحكومية فان اعتمادها على الرسوم واألقساط فال يزيد عن ( )%44من
موازنتها.
 النقص الكبير في المساهمات المحلية المتمثلة في الضرائب والتبرعات العينية والنقدية،أو
المساهمة في البناء أو التبرع بأراض للبناء.
 النقص الكبير في رسوم الطالب في السنوات األخيرة بسبب سوء األحوال االقتصادية
الناجمة عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية.
 قلة المردود المالي للنشاطات اإلنتاجية في المؤسسات التقنية الرسمية وغير الرسمية.
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 تعتمد المؤسسات التقنية والمهنية التابعة لوكالة الغوث الدولية ( )UNRWAاعتماد كامل
في تمويلها على هذه الوكالة (أبو عاصي.)46:2332،
 و تضيف الباحثة أن تزايد الطلب االجتماعي على التعليم التقني والتزايد المستمر في
أعداد الطلبة الراغبين في االلتحاق بهذا النوع من التعليم ،لما يميزه من تخصصات
عملية تطبيقية تسهل وصول الخريج لسوق العمل بسهولة ،هو أحد الصعوبات التي
تواجه هذا النوع من التعليم.

مقترحات للتغلب على الصعوبات التي تواجه التمويل في التعليم التقني:
" وضع خطة استراتيجية تتجاوب مع حاجات ومتطلبات سوق العمل ومتطلبات الوظيفة.
 إبرام عقود وشراكات بين الكليات التقنية ومؤسسات اإلنتاج،مما يعطيها الفرصة لتبادل
الخدمات ،وتحقيق عوائد مادية للكلية.
 إجراء دراسة دورية لسوق العمل ،لمعرفة مدى مالءمة برامجها لحاجة وظروف السوق.
 إجراء تقييم ذاتي لتخصصات وبرامج الكلية ،وذلك وفقاً لمعايير هيئة االعتماد والجودة.
 تطوير قدرات العاملين في المجاالت العلمية المختلفة ،ليصبحوا أكثر قدرة على استغالل
الموارد المتاحة استغالالً أمثل ،وبشكل يؤدي إلى رفع كفاءة النظام.
 تنويع مصادر التمويل الذاتي ،من خالل االستفادة من مرافق الكلية ومشاغلها
ومختبراتها ،ومن خالل االستفادة من المشاريع المنتجة( .األيوبي.)43:2335،
 ضرورة التوسع األفقي والرأسي في مرافق الكليات ،لتصبح قادرة على استيعاب الزيادة
بأعداد الطلبة المتقدمين لاللتحاق بمؤسسات التعليم التقني والمهني"(حمدان)23:2334،
 وتضيف الباحثة استثمار مرافق الكلية .كاالستوديوهات والمطابخ والمختبرات ومراكز
تصميم األزياء ،من قبل مؤسسات المجتمع مقابل األجر.
 وكذلك العمل بجدية على تشجيع اإلنتاج والتسويق في الكليات التقنية بما يتناسب مع
تخصصاتها العملية والتطبيقية ،وامكانياتها.
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 أهمية التحول لكلية تقنية منتجة:
من خالل اطالع الباحثة على العديد من الدراسات التي ترتبط بموضوع الدراسة وجدت
أن التحول لكلية تقنية منتجة له أهمية كبيرة وذلك لألسباب اآلتية:
 تستهدف الكليات التقنية إعداد قوى عاملة تقع عليها مسؤولية التشغيل واإلنتاج ،وتطوير
المجتمع ،ولذا فهي تحتوي على تخصصات عملية وتطبيقية ،مما يجعلها تتمتع بوجود
مختبرات وورش ومراكز أبحاث ومراكز صيانة ،تضاهي الموجود بسوق العمل ،وفي ظل
وجود هذه اإلمكانيات ،بالتزامن مع حالة عدم كفاية التمويل لسد حاجاتها التطويرية،
يستوجب عليها النظر استغالل إمكانياتها بطرق إبداعية تدر عليها دخل إضافي وكنوع
من التمويل الذاتي ،وقد يكون تحولها لكليات منتجة هو السبيل لذلك.
 من مؤشرات التنمية الشاملة رفع طاقات المجتمع اإلنتاجية ،والسبيل األفضل لتحقيق
ذلك،أن يكون العمل المنتج هدف أساسي بالتعليم الجامعي بوجه عام ،وال سيما أن
الكليات التقنية في الوقت الراهن قد تبدلت أهدافها من كليات يكاد ينحصر هدفها في
تخريج المتخصصين في بعض الفروع التقنية إلى كليات تعي حاجات مجتمعها
االقتصادية واالجتماعية  ،وتحاول اإليفاء بها من خالل ما تخرجه من قوى بشرية ،لكي
تكون لها مشاركات فاعلة في التنمية الشاملة.
 تزايد الطلب االجتماعي على التعليم التقني والتزايد المستمر في أعداد الطلبة الراغبين
في االلتحاق بهذا النوع من التعليم ،لما يميزه من تخصصات عملية تطبيقية تسهل
وصول الخريج لسوق العمل بسهولة ،يستوجب أن تتوسع الكليات بتجهيزاتها وبمختبراتها
وورشها وقاعاتها ..وتوجهها لتكون كليات تقنية منتجة قد يكون الحل األمثل للوفاء
بالتزاماتها أمام طلبتها وتنفيذ خططها التطويرية.
 ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجين ،يعطي مؤش ار بضرورة خلق فرص تشغيلية
في الكليات نفسها بأن تكون مؤسسات إنتاجية وتنموية.
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الكليات التقنية بمحافظات غزة
وهي الكليات التي تقدم برامج تعليمية تنتهي بالدبلوم،وبرامج أخرى تنتهي بالبكالوريوس

في تخصصات تقنية .وهي إحدى عشر كلية ،بمحافظات غزة حسب ما ورد عن و ازرة التربية
والتعليم العالي وهي كالتالي -مرتبة حسب األقدمية:-
جدول رقم( :)2الكليات التقنية بمحافظات غزة
الرقم

اسم الكلية

العنوان

سنة التأسيس

الجهة المشرفة

غزة

4344

وكالة الغوث الدولية

4333

حكومية
حكومية

4

كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا

2

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

خان يونس

4

كلية فلسطين التقنية الجامعية

دير البلح

4332

3

كلية الدراسات المتوسطة األزهر

غزة

4336

عامة

4

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

غزة

4335

عامة

6

الكلية العربية للعلوم التطبيقية

رفح

4333

خاصة

7

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية

غزة

2333

خاصة

5

كلية الزيتونة للعلوم والتنمية

المغازي

2336

خاصة

3

كلية مجتمع تدريب خانيونس-اونروا

خان يونس

2336

وكالة الغوث الدولية

43

كلية الدراسات المتوسطة -جامعة األقصى

خانيونس

2337

عامة

44

كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا

غزة

2333

خاصة

(و ازرة التربية والتعليم العالي.)36:2343،
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 كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا
في العام  4344تم تأسيس كلية مجتمع  /تدريب غزة تحت اسم " مركز التدريب المهني "،
تجسيدا لفلسفة وكالة الغوث الدولية إلغاثة الالجئين الفلسطينيين ،وذلك إلعداد خريجين مؤهلين
للحصول على فرص عمل تمكنهم من العيش الكريم ،وعليه فقد تبلورت رسالة الكلية في إعداد
وتنفيذ برامج تقنية و مهنية متنوعة ومتخصصة تلبي حاجات السوق المحلي واإلقليمي ،وتزود
أبناء الالجئين الفلسطينيين بالمعارف والمهارات و القيم و االتجاهات المرغوب فيها للحصول
على فرص عمل أفضل .وعلى ضوء األهمية التي تعولها المجتمعات والدول على التعليم التقني
والتدريب المهني ،تسعى كلية مجتمع تدريب غزة إلى تقديم برامج مهنية وتقنية متنوعة ومركزة
التخصص ،إلكساب أبناء الالجئين الفلسطينيين الكفايات ومهارات الحياة على قاعدة المساواة
والعدالة بين الجنسين ودمج ذوي االحتياجات الخاصة والفئات المهمشة ،من خالل استراتيجيات
تعليمية متقدمة وفاعلة ،مستثمرة كل اإلمكانات والوسائل الحديثة المتاحة وفقا لمعايير الجودة
العالمية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المحلي ،لصناعة التنمية وتلبية حاجات سوق العمل
المحلي واإلقليمي ،وخلق فرص عمل تحقق العيش الكريمwww.gtc.edu.ps( .

).

 الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا – خانيونس
أنشئت الكلية الجامعية للعلوم والتكنلوجيا تحت اسم كلية العلوم والتكنولوجيا -بخان يونس عام
 4333م كمؤسسة أهلية ،تعنى بتدريس العلوم التقنية ،وقد تولى مجلس التعليم العالي بالقدس
اإلشراف عليها عام  4334م ،ثم تولت و ازرة التربية والتعليم العالي اإلشراف عليها ،وأصبحت
الكلية مؤسسة حكومية عام 4337م ،ومنذ تلك اللحظة لم تدخر إدارة الكلية وبالتعاون مع و ازرة
التربية والتعليم العالي جهداً لجعل الكلية نواة لجامعة أكاديمية رائدة في مجال التعليم التقني
التكنولوجي يخدم قطاعاً كبي اًر من أبناء شعبنا الفلسطيني.
تمنح الكلية خريجيها درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في ستة و ثالثين تخصصاً علمياً
تقنياً ضمن برنامج دراسي متميز ،وفق نظام الساعات المعتمدة حيث يدرس الطالب 74-66
ساعة معتمدة موزعة علي أربعة فصول في تخصصات درجة الدبلوم ،وثمانية فصول دراسية
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موزعة على أربع سنوات لتخصصات البكالوريوس ،باستثناء التخصصات الهندسية خالل خمسة
أعوام.) www.cst-kh.edu.ps( .
 كلية فلسطين التقنية الجامعية -دير البلح
نشأت الكلية عام  4332م ،بإمكانيات متوواضوعووة فوي تجهيو و ازتوها وتخصصاتها إال أن الحاجة
إلى التعليم التقني والتدريب الفني ازدادت ألجل مواكبة هذا التطور الهائل في نظام الحياة

والمجتمع الذي صاحبه نقص حاد في المهندسين والفنيين المتخصصيون المؤهلين تقنياً.

وبدت الحاجة إلى إيجاد كوادر ماهرة وقادرة على القيام بموهووام المهن وودس المتخووصص والفنووي فوي

مختلووف التخصصات ،واستجابة لتلك العوامل برزت كلية فلسطووين التقنيووة كمؤسسة تقنيووة
تعليميووة متخصصة رائدة تعمل عل دمج استخدام الحاسوب والتقنيات المتطورة في الحياة ،وصقل

العقلية العلمية المبدعة والمبتكرة لمواكبة التطورات العلمية المتسارعة.

وتسعى كلية فلسطين التقنية -دير البلح من خالل تبنيها لمنهج التخطيط االستراتيجي لرسم

صورة واضحة للكلية للسنوات الخمس القادمة ،وذلك لتطوير الكلية وتعزيز مكانتها في خدمة

وتنمية المجتمع المحلي.

تلتزم كلية فلسطين التقنية  -دير البلح بتقديم برامج تقنية وأكاديمية متميزة تساهم في إعداد

مخرجات وطنية مؤهلة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير لخدمة المجتمع وبنائه

من أجل الرفعة والتطور.) www.ptcdb.edu.ps ) .
 كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة

كلية الدراسات المتوسطة هي مؤسسة أكاديمية تهدف إلي خدمة المجتمع المحلي
واحتياجاته ،تواكب التطور والحداثة العلمية النوعية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
حرصاً منها علي رفع مستوي التعليم الجامعي ،وتعمل على توفير فرص التعليم والتعلم لكافة
شرائح أبناء شعبنا الفلسطينوي ،لتمكين المتعلمين والمتعلمات من المشاركة في بناء أسس المجتمع
الفلسطيني ومؤسساته في كافة المجاالت.
بدأت الكلية كبرنامج دبلوم ،عام 4336م في مجاالت الحاسوب وصيانته والسكرتارية التنفيذية،
واإلعالم والعالقات العامة ،ثم تحولت عام  2333/4333إلى كلية الدراسات المتوسطة نتيجة
للجهود المتواصلة إلدارتها المتعاقبة في تقديم برامج تخصصية جديدة تواكب متطلبات المجتمع
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المحلي واحتياجاته ،وحرصاً على االستمرار في سد حاجة المجتمع المحلي للكوادر الفنية
المؤهلة ،ونتيجة لالحتياجات تم توسيع قاعدة التخصصات بطرح برامج جديدة تفتح آفاقاً جديدة
نحو المستقبل.)www.cis.ps( .
 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية غزة
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية هي مؤسسة أكاديمية تعمل بإشراف و ازرة التربية والتعليم العالي
حيث أُنشئت في العام (4335م) لتقدم خدمة التعليم التقني والمهني للمجتمع الفلسطيني تحت
تحولت في العام  2337إلى كلية جامعية تمنح
اسم كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية ،ثم ّ

اختصاصا في مختلف المجاالت ،ولتحقيق
درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط لنحو( ) 63
ً
رؤية الكلية بالوصول إلى العالمية ،تسعى حثيثًا إلى توطيد عالقاتها على المستوى الدولي
واإلقليمي من خالل إقامة جسور من التعاون األكاديمي والثقافي بين الكلية والمؤسسات التعليمية
واألكاديمية المختلفة والمنظمات العربية والدولية.) www.ucas.edu.ps( .
 الكلية العربية للعلوم التطبيقية-رفح
الكلية العربية للعلوم التطبيقية هي كلية تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم المتوسط تعمل بإشراف
و ازرة التربية والتعليم العالي ،أنشئت كأول كلية في مدينة رفح في عام  4333م لتقدم خدمة
التعليم التقني والمهني للمجتمع الفلسطيني في مختلف المجاالت ،وكان هدفها األول تخريج
الكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل في مختلف المجاالت ،حيث تتيح الكلية للطلبة
خريجي الثانوية العامة والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني والخاصة اكتساب المهارات
التقنية والفنية ومواكبة التطور المتالحق الذي يشهده العالم.
ومن خالل هذه الخدمات اإللكترونية تسعى الكلية أن تخرج أجياالً قادرة على االنخراط في سوق
العمل الفلسطيني وتقديم ما هو نافع للمجتمع الفلسطيني.) www.acas.edu.ps( .
 كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية
تأسست كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية سنة  2333كأول كلية متخصصة في

العلوم السياحية في فلسطين ،وتم االعتراف بها رسمياً من و ازرة التربية والتعليم العالي في يونيو
 2333تحت مسمي " كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية ".
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ونظر للتطور المستمر في الكلية وتنوع برامجها األكاديمية تم تغيير االسم وذلك بعد موافقة
اً

الو ازرة في سبتمبر  2344لتصبح كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية.

تمنح الكلية خريجيها درجة الدبلوم المتوسط في العديد من التخصصات ضمن برنامج دراسي
متميز ،وفق نظام الساعات المعتمدة ،حيث يدرس الطالب من  73 – 73ساعة معتمدة موزعة

على أربعة فصول دراسية.(www.gccts.edu.ps( .
 كلية الزيتونة للعلوم والتنمية

تأسست كلية الزيتونة للعلوم والتنمية عام  ،2336وحصلت على االعتماد العام من و ازرة التربية
والتعليم العالي بتاريخ .2333-3-5تسير الكلية وفقاً لنظام إداري ومالي وأكاديمي يتوافق
ومعايير الجودة بو ازرة التربية والتعليم العالي ،ويتناغم مع أحدث األنظمة المعمول بها في الكليات
والجامعات الراقية ,ولديها طاقم إداري وأكاديمي من نخبة من اإلداريين واألكاديميين ذوي الخبرة
والكفاءة ،وحملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في التخصصات المطروحة.
)( zaytona.edu.ps
 كلية تدريب خانيونس-االنروا
كلية تدريب خانيونس تأسست عام )  ،)2336وهي تسعى لتحقيق هدفها الريادي بين المؤسسات
األكاديمية التقنية والتطبيقية في قطاع غزة والمنطقة بأن يكون خريجوها األكثر قدرة على التنافس
في سوق العمل المحلي والعالمي ،باالستمرار في طرح برامج الدبلوم المتميز في التخصصات
المهنية والتقنية والسعى إلنشاء برامج البكالوريس في العلوم التطبيقية لمواكبة المتغيرات البيئية
واالقتصادية والصناعية و التطور في السوق العمل المحلي والعالمي .وتطرح برامج تقنية ومهنية
لطلبتها إناثاً و ذكو اًر بمستوى رفيع ومتميز ،يمتلك خريجوها القدرات اللغوية الالزمة في عملية
التواصل في بيئة العمل المحلية والعالمية ،والمهارات الفنية الالزمة للتأقلم مع أي بيئة عمل وأي
تكنولوجيا جديدة ،باإلضافة إلى تنمية القدرات الفكرية للتكيف مع التغيرات العالمية ،وتنمية
المهارات القيادية الالزمة) www.kytc.unrwa.ps).
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 كلية مجتع األقصى
تم إنشاء كلية مجتمع األقصى عام 2337م ،وهي كلية أكاديمية حكومية تمنح درجة الدبلوم
المتوسط ،وتمثل إحدى كليات جامعة األقصى .أنشئت الكلية لتقدم خدمة التعليم التقني والمهني
للمجتمع الفلسطيني في مختلف المجاالت بمقريها الرئيس في مدينة خان يونس وفرعها

في مدينة غزة (المعهد األسباني سابقاً) ،تتيح الكلية للطلبة خريجي الثانوية العامة والعاملين في
مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة اكتساب المهارات التقنية والفنية الرفيعة من أجل
مواكبة التطور المتالحق الذي يشهده العالم .وتضم بين جنباتها عدداً من التخصصات المتميزة
والتي تعتبر في مجملها في مجاالت تطبيقية يتم التركيز فيها على الجانب العملي إلكساب

الطلبة المهارة الالزمة مما ينعكس بشكل ايجابي على المجتمع المحلي ورفده بخريجين مؤهلين
تقنيا  .كما أن الكلية تسعى جاهدة لفتح المزيد من التخصصات والبرامج األكاديمية الجديدة وذلك
بعد اعتمادها من و ازرة التربية والتعليم العالي.)alaqsa.edu.ps ( .
 كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا
أنشئت عام( )2333من أجل أن تساهم في بناء قدرات المجتمع الفلسطيني في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا .وقد يتحقق ذلك من خالل تطوير البنية التحتية للموارد البشرية لتكون بأعلى
المستويات المؤهلة وبأفضل جودة ممكنة .ذلك سيساهم في مساعدة المجتمع الفلسطيني ليصبح
مجتمعاً منتجاً ،ومنافساً لألمم األخرى في مسيرة الحضارة اإلنسانية .كما أن تحقيق ذلك سيكون
ممكناً أيضاً من خالل تطوير المناهج العلمية والبرامج األكاديمية التي تقدمها الكلية للطلبة في
مجاالت العلوم المهنية مثل :الصحة ,الهندسة ,التكنولوجيا ,االلكترونيات ,اإلدارة والعالقات
العامة واإلعالن ,وبذلك فإنه من المرتقب أن ينتج جيالً متمرساً يمتلك كفاءة فاعلة عالية تساعد
على تحقيق آمالنا الوطنية من الحرية واالستقالل والسالم ،والمحافظة على كرامة المجتمع
الفلسطيني نداً ومنافساً للشعوب األخرى المتحضرة )).ncst.edu.ps
وترى الباحثة مما سبق أن التوزيع الجغرافي لهذه الكليات كان شامال لجميع محافظات غزة ،
وذلك منبعه اهتمام و ازرة التربية والتعليم العالي ،بإيصال التعليم التقني لجميع المناطق لكي تصل
خدمات هذه الكليات لجميع المواطنين ،ويتدرج عدد الكليات التقنية في كل منطقة تبعا للكثافة
السكانية فيها .وان تعدد الكليات واختالف توزيعها الجغرافي ،يشكل ضرورة حتمية لتلبية
متطلبات نظام التعليم ومواكبة التغيرات المحيطة بها وذلك للوصول للتنمية الشاملة.
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المبحث الثالث
الفعالية التنظيمية

 تمهيد:
يصعب على المجتمعات الحديثة أن تواكب التطور باالعتماد على قدرات فردية،
لالختالف الكبير للحاجات اإلنسانية ألفراد المجتمع  ،بحيث ال يمكن تغطيتها إال من خالل
التنظيم ( المنظمة ) ،والتي تعمل على تكوين المفاهيم وصنع الق اررات ،ورسم اتجاهات الرأي،
والتغيير والتطوير والتمحور حول الهدف ،بما يسهم في تقدم ورقي المجتمع.
"ويتضح مفهوم كلمة تنظيم من تعريف روبنز )4333( Robbinsللتنظيم بأنه "كيان
اجتماعي منسق بوعي وله حدود واضحة المعالم ،ويعمل على أساس دائم لتحقيق هدف معين أو
مجموعة أهداف.
ونستنتج من ذلك التعريف أن التنظيم يتميز بسمات هي:
 أنه كيان اجتماعي يضم مجموعة من األفراد والجماعات ،لها إطار محدد المعالم....
 وجود رابطة استم اررية في العالقة بين العاملين في التنظيم .و وجود أهداف تسعى
المنظمة إلى تحقيقها ...،ومن الضروري أن يتفهم الجميع هذه األهداف حتى تكون
أعمالهم موجهة لتحقيقها .ويعتمد نجاح المنظمات على مدى وضوح هذه األهداف لدى
الجميع"(.القريوتي.)43:2344 ،
وان "مجتمعاتنا اليوم مجتمعات المنظمات ،وفعالية المنظمات تعني رقي المجتمع
وازدهاره وتعتبر الفعالية التنظيمية من المواضيع بالغة األهمية ألنه ال يمكن الحديث عن منظمة
متطورة ومستمرة دون أن نحدد بدقة درجة فاعلية األسس والقواعد التي بنيت عليها ،ومفهوم
الفعالية موضوع مهم ومرتبط بمدى القدرة على تحقيق األهداف المرسومة ...،والفعالية التنظيمية
تمثل أساس استم اررية وبقاء المنظمة وهي أحد المؤشرات األساسية التي يستخدمها المهتمون
بواقع المنظمة ومستقبلها للحكم على قدرة المنظمة في أداء مهامها وتحقيق النجاح
التنظيمي"(طبيل.)43:2344،
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" كما تمثل الفعالية التنظيمية أحد الموضوعات المهمة في دراسة وتحليل أداء الوحدات اإلدارية
المختلفة وقدرتها على تحقيق األهداف المرسومة وقد نظر إليها كثير من الباحثين ..أنها تحدد
مدى نجاح المنظمة في دنيا األعمال ومجاالتها على اعتبار أن المنظمات تمثل وحدات عقالنية
مكونة من مجموعة من األفراد والموارد تسعى لتحقيق أهداف معينة"(الدليمي.)737:4333،
وتوجه المجتمعات اليوم اهتماماً خاصاً بالتعليم العالي بكافة أنواعه سواء جامعات أو
كليات أو معاهد ،باعتباره أساس التقدم الحضاري فهو الوسيلة التي يعتمد عليها في إعداد القوى
البشرية إعداداً علمياً وعملياً وتربوياً ليكونوا قادرين على الرقي بمجتمعاتهم.
وانطالقا من أهمية الجامعات ورسالتها ،وعظم الدور الملقى على عاتقها فإن األمر
يستوجب ضرورة توفير العديد من المتطلبات للنهوض بتلك المؤسسات واالرتقاء بخدماتها ،ومن
هذه المتطلبات وجود إدارة تربوية واعية قادرة على رؤية األبعاد الحقيقية للتقدم ،وعلى أداء ادوار
أساسية وتحمل مسئوليات جديدة تتطلبها عملية التحديث والتطوير لمواكبة احتياجات العصر...
وان دراسة الفعالية التنظيمية للجامعات تساعد القائمين على إدارة تلك الجامعات في التعرف
على مدى النجاح إلي تحققه جامعاتهم ،كما تشكل وسيلة متطورة لتحسين وتطوير مستوى
الفعالية من خالل التعرف على مواطن القوة والضعف في التنظيم الجامعي ومن هذا المنطلق
يكون البحث عن مدى فعالية المؤسسة الجامعية ضرورة الزمة لتطوير إسهاماتها وجعلها بمستوى
حركة المجتمع ومستلزمات تقدمه " (بنات.)4:2332،
وترى الباحثة أن التعليم التقني في فلسطين عموماً وبمحافظات غزة خصوصاً ،قد شهد
تغي اًر ملحوظاً بالتوسع الكمي ،نتيجة المتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية المتسارعة،
وبفعل مؤثرات بيئية مختلفة ،وتشير إحصائيات و ازرة التربية والتعليم العالي ( )2343إلى ارتفاع
في عدد مؤسسات التعليم التقني ،فقد وصلت إلى إحدى عشر كلية تقنية ومهنية في محافظات
غزة فقط خالل فترة قصيرة من الزمن ،وفي ظل هذا النمو المتسارع في الكليات التقنية البد من
اإليفاء بمتطلبات األداء المتميز للمحافظة على بقائها واستم ارريتها وتطورها ،لما لذلك من أثر
على التنمية الشاملة في المجتمع .وقد تمر تلك الكليات بفترات ازدهار وفترات ركود بفعل عوامل
داخلية وخارجية وبفعل مؤثرات بيئية مختلفة ولذا يتحتم على إدارة تلك الكليات ضرورة التعامل
مع هذه الظروف بذكاء باستخدام مؤشرات الفعالية التنظيمية.
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 مفهوم الفعالية التنظيمية
إن الفعالي ووة م وون أه ووم األم ووور ف ووي حي وواة المنظم ووات نتيج ووة التط ووور المتس ووارع و المنافس ووة
الشووديدة موون أجوول البقوواء واالسووتمرار ،وقوود سووعى عوودد موون البوواحثين و المهتمووين إلووى إيجوواد نظريووة
تعتموودها المنظمووات لكووي تكووون فعالووة ،و لكوون موضوووع الفعاليووة موضوووع معقوود بتعقوود المنظمووات
نفسها و هذا ما أدى إلى كثرة االختالفات حول تحديد مفهومها وضبط مؤشراتها و قياسها ،وربموا
يعود ذلك إلى صعوبة تحديد الظواهر التي تحيط بفعالية التنظيمات.
"ولعل أول منطلق للبحث عن الجذور األولى لمفهووم الفعاليوة التنظيميوة ،يفتورض أن يبودأ
موون د ارسووة وتأموول إسووهامات الوورواد األوائوول فووي علووم اإلدارة ونظريووة المنظمووة ،بقصوود التنقيووب عوون
اللمحات األولى لظهوره ،فلقد ركز أغلوب البواحثون األوائول ،علوى كيفيوة تحقيوق الكفواءة فوي العمول
وترشيد استخدام الموارد" (العنزي واخرون.)7:2119،
ويعد برنارد ( )Barnardأول من حاول أن يقدم تعريفًا للفعالية التنظيمية حيث اعتبر
"أن فعالية أي نشاط مقترنة بمدى النجاح في تحقيق الهدف الذي أقيم من أجله هذا النشاط"
(العنزي وآخرون)55:2119 ،مترجم عن ()Barnard, 1974:33
أما اتزواني ( :)Etzioniفيعرفها أنها الدرجة التي تحقق بها المؤسسة أهدافها(احمد.)39:2118،
كما عرفها ميلز ( (MILESبأنها"قدرة المؤسسة على تحقيق الحد األدنى من اإلشباع لطموحات
وتطلعات الجماعات اإلستراتيجية التي ترتبط وتتعامل معها والتي تضم األفراد واألعضاء
المؤسسون والمساهمون والمؤسسات ذات العالقة والمؤسسات المنافسة (علي.)93:1998 ،
وفي المرحلة الممتدة من ()1941-1911نظر الباحثون للمنظمات على أنهوا أنظموة عقالنيوة
مغلقووة ،ووفقووا لوجهووة النظوور هووذه جوورى التركيووز علووى العمليووات الداخليووة ،وتوجيووه المنظمووات نحووو
تحقيق األهداف المحددة بواسطة أدوات معقلنة رسمية ووفقا لهذا المنظور ،إن الفعالية تتحقق من
خالل:
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 وضع أهداف محددة.
 وصف السلوكيات المتوقعة ألفراد المنظمة عبر اإلجراءات الرسمية.
 المتابعة الدقيقة لتوقعات األداء (العنزي ،وآخرون.)22:2119 ،
و"إن مفهوم الفاعلية التنظيمية قد تغير في الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي
من التركيز على قدرة التنظيم على تحقيق أهدافه المتمثلة بالبقاء إلى معايير جزئية أخرى مثل:
مستوى الروح المعنوية عند العاملين ،ومعدل حصول الحوادث أو إصابات العمل ،ونسبة التغيب
عن العمل،ومعدل الدوران الوظيفي....وأن الفعالية التنظيمية هي قدرة التنظيم على تحقيق
األهداف طويلة و قصيرة المدى و التي تعكس موازين القوى للجهات ذات التأثير و مصالح
الجهات المعنية بالتقييم و مرحلة النمو أو التطور التي يمر بها التنظيم (القريوتي.)112:2113،
وقد أشير إلى أن الفاعلية تعني "قدرة المنظمة على التكيف والبقاء والنمو بغض النظر عن
األهداف التي تحققها"(الشماع ،ومحمود.)34:2333،
وتعد الفعالية التنظيمية " هي مدى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها في ظل الموارد المحددة
المتاحة من خالل تحقيق الرضا الوظيفي وضمان بقاء وتطور المؤسسة"(طبيل.)44:2344،
يتضح مما سبق صعوبة االتفاق على تعريف محدد للفعالية فليس لكل أبعاد الفعالية نفس
األهمية في قياس فعالية المنظمة.
وبناء عليه يمكن للباحثة تحديد مفهوم الفعالية التنظيمية بأنها
الفعالية التنظيمية تمثل قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بكل مرحلة من مراحل حياتها
وفي شتى مجاالت اختصاصها ،وكذلك قدرتها على التوسع في محيطها الداخلي والخارجي
في ظل بيئة متغيرة .
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 الفرق بين الفعالية وكال من األداء،الكفاءة،االنتاجية
هناك جملة من المفاهيم المتضاربة مع مفهوم الفعالية التنظيمية والتي توضح كما يلي:
األداء":Performance:بمعنى تنفيذ المهمة أو تأدية عمل بأبعاده الكاملة ،و يقصد به إنجاز
العمل المطلوب على الوجه المرغوب ،لذلك فهو عموما ينطبق على العنصر البشري في العملية
اإلنتاجية الذي يتولى عملية إنجاز المهام الموكلة إليه وفقًا الطريقة التي يتبعها لتنفيذ توجيهات
اإلدارة ،ومدى تطابق ما تم انجازه مع المعايير والمقاييس المحددة والمتعلقة بالكمية والنوعية
والزمن( الهاشمي.)45:2343 ،
أو هي "األداء للجهود الهادفة من قبل المنظمات المختلفة لتخطيط وتنظيم وتوجيه األداء
الفردي والجماعي ووضع معايير ومقاييس واضحة ومقبولة ،كهدف يسعى الجميع للوصول إليه،
ويتطلب ذلك السعي تحقيق مزيداً من الكفاءة في عمليات االتصال بين األفراد العاملين في أي
منظمة أرسياً وأفقياً ،وتوفير الظروف والمهارات التي يمكن أن تساعدهم وتؤهلهم للقيام بذلك
بصورة متميزة (هالل.)44:4336،
الكفاءة :Efficiency :لقد وردت العديد من التعريفات بهذا الصدد وذلك باختالف الباحثين
والدارسين لهذا المجال.
ومنها تعريف ادريس( )2332بأن الكفاءة هي النظام القادر على توفير تكاليف الموارد
الالزمة إلنجاز األهداف المحددة والمرغوبة دون تضحية بمخرجات النظام ،بمعنى أنها القدرة
على أداء األشياء بطريقة صحيحة ومن ثم تعتمد على مفهوم المدخالت والمخرجات فالنظام
الكفء هو الذي يتمكن من تحقيق مخرجات تفوق المدخالت المستخدمة (ادريس.)434:2332،
وان" الكفاءة "تشير إلى الطريقة االقتصادية التي يتم فيها انجاز العمليات المتعلقة
باألهداف ،وبهذا تكون الفعالية هي المحصلة للتفاعل بين مكونات األداء الكلي للمؤسسة بما
يضمن تحقيق األهداف" (بشاينة.)44:4334،
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" كماأن الكفاءة هي القدرة على اختيار السبيل الذي يحقق أحسن نتيجة بتطبيق اإلمكانيات
المتوفرة وبعبارة أخرى ،فان الكفاءة تعني الوصول إلى األعظمية في أي هدف تسعى إليه
المؤسسة ،و كذلك هي تحقيق أكبر ربح مقابل تكلفة معطاة ،أي أداء العمل بأفضل طريقة من
حيث التكلفة والربحية والوقت"(الهاشمي.)43:2343،
اإلنتاجية" :Productivity:هي طريقة لقياس فعالية استخدام المصادر من قبل األفراد
والمنظمات والمجتمعات وعلى كل من هذه العناصر أن يحدد وبشكل دوري ،الوسائل أو
المصادر الالزمة لتحسين اإلنتاجية ومن ال يستطيع فانه يفشل ...واإلنتاجية تعود إلى الكمية من
السلع أو الخدمات التي أنتجت ،مقارنة مع كمية المدخالت التي استهلكت أو استخدمت
إلنتاجها" (عبيدات.)24:2335،
"فاإلنتاجية هي مقياس التقدم التقني ،وتعرف نظرياً بأنها العالقة ما بين اإلنتاج
وعناصر اإلنتاج ،بمعنى أنها العالقة بين كمية المخرجات والكميات الالزمة من عناصر اإلنتاج
أو المدخالت "(صالح.)7:4337،
و إن"األداء الكلي للمؤسسة هو محصلة تفاعل بين كل من الكفاءة والفعالية بما
يحتويه من أنشطة فنية ووظيفية وادارية ،وما تؤثر من متغيرات داخلية وخارجية ،فالكفاءة هي
حسن استخدام الموارد اإلنتاجية المتاحة للمؤسسة ،وهي ترتبط بالدرجة األولى بعنصر التكلفة
والعالقة بين المدخالت والمخرجات(تختص بالوسيلة) ،أما الفعالية فهي استغالل الموارد المتاحة
في تحقيق األهداف المحددة ،أي أنها تهتم ببلوغ النتائج ،وعليه يمكن القول بأن كل من الفعالية
والكفاءة بعدين أساسيين لألداء ،أما اإلنتاجية فهي عالقة بين الكمية المتاحة من سلعة معينة
وكمية عوامل اإلنتاج المستخدمة في تحقيق هذا اإلنتاج"(.الهاشمي.)23:2343،
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شكل رقم ( )8عالقة األداء بالفعالية والكفاءة

نتائج
أهداف
موارد
وسائل

الفعالية
األداء
الكفاءة
(الهاشمي)2343،23 ،

"وهناك مزج بين مفهوم الفعالية والكفاءة ،فالكفاءة أو الفعالية التي يوصف بها فعل
معين ،تعكس استخدام أكثر الوسائل قدرة على تحقيق هدف محدد ،وال تمثل خاصية فطرية في
أي فعل من األفعال ،بل تتحدد عن طريق العالقة بين الوسائل المتعددة واألهداف وفقا لترتيب
أولويتها" (حجاب.)2333:2334 ،
"كما أنه يوجد خلط بين مفهوم الفعالية والكفاءة ،على اعتبار أنها تعكس استخدام أكثر
الوسائل قدرة على تحقيق هدف محدد ،فهي تتحدد عن طريق العالقة بين الوسائل المتعددة
واألهداف ،وفقا لترتيب أولويتها ،وفي العادة يشار إلى الفعالية باعتبارها الدرجة التي تتحقق بها
األهداف سلفاً ،أما الكفاءة فتشير إلى الطريقة االقتصادية التي يتم بها إنجاز العمليات المتعلقة
باألهداف ،أي أن الفعالية هي محصلة تفاعل مكونات األداء الكلي للمؤسسة بما يضمن تحقيق
األهداف(بشاينية.)44:4334 ،
" التمييز بين المصطلحين ،الكفاءة والفعالية مهم جداً ،حتى نستطيع تفسير لماذا تكون
بعض المؤسسات فعالة ولكن بدون كفاءة عالية أو ذات كفاءة عالية بدون فعالية"
(بنات.)67:2332،
" ورغم اختالف المدلول لكل من الكفاءة والفعالية فإنهما ليستا فكرتين متناقضتين ،حيث
أن زيادة الكفاءة ال يؤدي إلى نقص في الفعالية ،كما أن نقص الكفاءة ال يؤدي إلى زيادة
الفعالية ،وفي الواقع ال توجد عالقة مباشرة بين هذين المفهومين ،فكل منهما يهتم بشيء مختلف
عن الشيء الذي يهتم به اآلخر" (بعيرة.)37:4355 ،
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"ولكن تبقى الكفاءة والفعالية مؤشران اثنان لظاهرة واحدة ،هي نجاح المؤسسة ،وان
االختالف بينهما يمثل الفترة الزمنية المحددة لكل منهما ،فالكفاءة تعتبر إنها تخفيض تكلفة تقديم
الخدمات ،أما الفعالية فتعتبر مؤشر على نجاح المؤسسة في المدى البعيد ،من خالل قدرتها
على البقاء واالستمرار في البيئة التي تعمل فيها" (ياغي.)644:4334،
ويلخص الهاشمي ( )2333االختالف بين األداء والفعالية والكفاءة واإلنتاجية في الجدول التالي:
جدول رقم ( )3العالقة بين الفعالية والكفاءة واإلنتاجية واألداء

الفعالية

العنصر

األداء واإلنتاجية

الكفاءة

التعريف

فعل أفضل شيء

الشيء بطريقة أفضل

فعل أفضل شيء بأفضل طريقة

الهدف

درجة تحقيق األهداف،

االقتصاد في انجاز

معرفة مدى تطابق ماتم انجازه مع

وتوفير الموارد الالزمة

العمليات ،واالستغالل

المعايير المحددة كما وكيفا.

األمثل للموارد.
االهتمام

الهدف

الوسيلة

الهدف والوسيلة

التحليل

نقطة الوصول

كيفية الوصول

نقطة الوصول بالكمية والكيفية والتكلفة.

المعالجة

النتائج

الموارد

النتائج والموارد والعمليات.
(الهاشمي.)23:2343،

وترى الباحثة أنه قد تكون الكفاءة والفعالية مرتبطتين ،بحيث إذا أرادت المؤسسة البقاء
عليها أن تحقق درجة من الفعالية والكفاءة في نفس الوقت،وعليه ،اذا نظرنا إلى الفعالية على
أنها درجة نجاح المؤسسة في تحقيق األهداف ،فإن الكفاءة تعتبر إحدى المدخالت الهامة في
تحقيق هذه الفعالية .وال يمكننا الحديث عن مؤسسة متطورة دون أن نحدد بدقة درجة فعالية
األسس التي بنيت عليها و كذلك مدى كفاءتها و قدرتها على تحقيق أهدافها المنشودة ،و هذا
بكل تأكيد ال يتحقق إال من خالل امتالكها للكفاءة و الفعالية باإلضافة إلى األداء واالنتاجية
حيث تمثل هذه التوليفة دعامة ارتكاز بالنسبة للمؤسسة كما تغذي وضعها التنافسي باعتبارها
مزايا تنافسية صلبة تصعب محاكاتها من طرف المؤسسات المنافسة.
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 الفعالية التنظيمية كنتاج للجامعة المنتجة
إن الفعالي ووة التنظيمي ووة ف ووي مؤسس ووات التعل وويم الع ووالي ه ووي ولي وودة التفاع وول المس ووتمر ب ووين التغيي وور
والتوودريب والووتعلم التطبيقووي والتكنولوجيووا ،وقوودرة المؤسسووة علووى التفاعوول اإليجووابي ال ودائم والمسووتمر
بووين تلووك المكونووات ،والفعاليووة التنظيميووة ليسووت نتوواج عموول فووردي بوول جموواعي ،وليسووت مطلقووة بوول
نسووبية ومتغي ورة ،مثوول قوودرة المؤسسووة علووى التحقيووق والووتحكم فووي التكنولوجيووا المتاحووة وكووذلك قوودرة
المؤسسة على التكيف .وبذلك فإن تحقق الفعاليوة التنظيميوة للمؤسسوة يووفر لهوا ميوزة تنافسوية مون
خالل توفير التمويل الالزم لتنفيذ خططها التطويرية و تحقيق أهدافها اإلستراتيجية.
"وترى منظمة اليونسكو أن اإلنفاق على التعليم العالى يتم من خالل زيادة الفعالية
بمؤسسات التعليم العالى وكفاءتها فى ترشيد استخدام الموارد المتاحة ،فى ضوء ما تسمح به
الظروف العامة فى المجتمع "(عامر.)6:2336،
واذ أن الجامعة المنتجة مؤسسوة مون مؤسسوات التعلويم العوالي ذات أنظموة أكاديميوة معينوة وتتمثول
وظائفهووا الرئيسووية فووى التوودريس والبحووث العلمووى وخدمووة المجتم وع ،وتقوودم ب ورامج د ارسووية نوعيووة فووى
تخصصووات انتاجيووة وتعموول علووى توووفير االعتمووادات الالزمووة لتنفيووذ خططهووا التطويريووة موون م ووارد
ذاتيو ووة للتمويو وول بمشو وواركة جميو ووع الو ووذين يجنو ووون فائو وودة مو وون التعلو وويم العو ووالى بمو ووا فو ووى ذلو ووك القطو وواع
االقتصادى والمجتمعات المحلية واآلباء والطلبة .فإن الفعالية التنظيمية -حسب رؤية الباحثة
هي على األرجح أحد نواتج الجامعة المنتجة .والسيما أن عملية التخطيط في الجامعة المنتجوة،تشمل المسح الشامل لمصادر تمويل التعلويم الجوامعى ،موع تحديود األولويوات فوى عمليوات اإلنفواق
و تحديد إيجابيات وسولبيات كول وسويلة جديودة تسوتخدم فوى تمويول التعلويم الجوامعى ،واتخواذ القورار
فى ضوء المخواطرة المحسووبة والمقبولوة لكول أسولوب مون أسواليب التمويول الجديودة .ود ارسوة فعاليوة
أسوولوب التمويوول فووى إتاحووة م ووارد ملموسووة لإلسووهام فووى رفووع جووودة التعلوويم .والتووي تتطلووب تفوواعال
مستم ار بين التغيير و التكيف لتحقيق الفعالية التنظيمية في الجامعة.

74

 مداخل قياس الفعالية التنظيمية
نتيجة لتنوع أهداف المنظمات وبيئات عملها ،وتعدد أنماط التكنولوجيا المستخدمة فيها،
وتفاوتها في مراحل حياتها فانه من الصعب أن نتحدث عن مدخل شامل .حيث أن كل مدخل
من مداخل الفعالية يركز على جانب من جوانبها ،ويختلف عن غيره من المداخل.
"إن المشكلة في تفهم مداخل الفعالية التنظيمية ،ليست في تفضيل مدخل على آخر،
واثبات صحة أو خطأ أي من هذه المداخل المتعددة ،ولكن المشكلة هي كيف يحدث نوعا
من التجميع والتكامل والتنسيق بين هذه المداخل ،بحيث يمكن للباحث في هذا المجال ان يخرج
في النهاية بنموذج أو إطار نظري يصلح أساسا لتفسير قضية الفعالية التنظيمية ،ووضع
المعايير لقياسها وتحديد مستواها ،والسيما في مجال التعليم العالي" (بنات.)72،2332 ،
ويمكن تصنيف المداخل األساسية للفعالية التنظيمية حسب تطورها إلى مدخلين رئيسيين:
تقليدية ومعاصرة.
أوال :المداخل التقليدية في قياس الفعالية التنظيمية
ركزت هذه المداخل على أن المنظمة تحصل على مواردها من البيئة الخارجية ثم تقوم
بتحويل هذه الموارد (أي المدخالت) إلى سلع و خدمات (مخرجات) ثم تعود إلى البيئة الخارجية
مرة أخرى ،وبالتالي فانه يمكن قياس الفعالية التنظيمية للمنظمة من خالل التعرف على مدى
قدرتها على القيام بالعمليات الثالثة:
 .1الحصول على الموارد (مدخل موارد النظام)
 .2القيام بالعمليات التحويلية (مدخل العمليات الداخلية)
 .3تحقيق أهداف المنظمة ( مدخل تحقيق األهداف)( .الشلبي ،وخوالدة.)25،2116،
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ثانيا :المداخل المعاصرة في قياس الفعالية التنظيمية
"نتيجووة للقصووور الووذي تعوواني منووه المووداخل التقليديووة ،اتجهووت الكتابووات الحديثووة إلووى تقووديم مووداخل
أكثوور شوومولية لتحديوود فعاليووة المنظمووات ،واعترفووت هووذه المووداخل بتعوودد أهووداف المنظمووات وتعوودد
عملياتها و تعدد أطراف التعامل معها ومن أهم هذه المداخل ما يلي:
 .1مدخل أطراف التعامل(جمهور المستفيدين).
 .2مدخل القيم المتنافسة"(ابن نوار.)278:2114،
"و يوج وود ج وودل ش ووديد ب ووين الب وواحثين حوووول مفه وووم الفعالي ووة التنظيمي ووة ،ويتوق ووف تعريوووف
كل باحث على المدخل الذي يستخدمه لدراسة الفعاليوة التنظيميوة ،وطبيعوة وأهوداف د ارسوته .فوفقواً
لمودخل مووارد المنظمووة ،تعوورف الفعاليووة التنظيميووة بأنهووا قوودرة المنشووأة علووى الحصووول علووى المووارد
الالزمووة ألداء أنشووطتها .ووفق واً لموودخل العمليووات الداخلي وة ،تعوورف الفعاليووة التنظيميووة بأنهووا سووالمة
أداء المنشأة وعملياتها الداخلية .ووفقاً لمدخل الهدف ،تعرف الفعالية التنظيميوة بأنهوا قودرة المنشوأة
على تحقيق أهدافها .ووفقاً لمدخل أطراف التعامل(جمهور المسوتفيدين) ،تعورف الفعاليوة التنظيميوة
بأنهووا قوودرة المنشووأة علووى تحقيووق اإلشووباع للعناصوور األساسووية المتعاملووة مثوول :العمووالء ،والموووردين،
والموزعين ،والعاملين والحكومة،والمجتمع .ووفقاً لمدخل القيم المتنافسوة ،تعورف الفعاليوة التنظيميوة
بأنهووا قوودرة المنشووأة علووى التركيووز علووى معيووار ربوواعى يقابوول الم ارحوول المختلفووة التووي تموور بهووا فووي
دورات حياتها"(.أحمد.)432:2335،
ويمكننا قياس فعالية المنظمات انطالقا من هذه المداخل ،و ذلك على النحو التالي :
مدخل موارد النظام:
"يعتمد مدخل موارد النظام في قياس فعالية المنظمات على مجموعوة مون المؤشورات التوي
تعكس مدى قدرة المنظمة على توفير ما تحتاج إليه من موارد.
مؤشرات تحديد الفعالية لهذا المدخل:
 .1القدرة التفاوضية للمنظمة في الحصول على مواردها األساسية.
 .2قدرة المنظمة على االستجابة للتغيرات في البيئة الخارجية.
 .3القدرة على فهم و تحليل خصائص البيئة التي تعمل فيها المنظمة.
(مسلم.)171:2115،
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"وغالبووا مووا يشووار إلووى نموووذجين رئيسوويين لموودخل م ووارد النظووام ،األول هووو نموووذج كوواتز
وكان( ،)Katz and Kannوالثاني هو نموذج يا ختموان وسيشوور(،)Yachtman& Seashore
حيث يجمع هذان النموذجان على أن الفاعلية التنظيمية ،عبارة عن محصلة أنشطة تخدم وظائف
المنظمووة ،إضووافة ،لألنشووطة الموجهووة السووتغالل الحوود األقصووى موون الم ووارد المتاحووة للمنظمووة فووي
بيئتها"(الشواف.)54:1989،
أي أن هذا المدخل يهتم بجانب المودخالت فوي تقيويم فعاليوة المنظموات ،فهوو يفتورض أن
المنظمة تكون فعالة إذا استطاعت أن تحصل على ما تحتاج إليه من موارد.
" لووذلك موون فوائوود هووذا الموودخل انووه عنوودما يكووون موون الصووعب قيوواس الفعاليووة التنظيميووة بمؤش ورات
الفعالي ووة األخ وورى كالعدي وود م وون المنظم ووات غي وور الهادف ووة للو وربح الت ووي يص ووعب فيه ووا قي وواس أه ووداف
المخرج وات أو الكفوواءة الداخليووة ويمكوون لووبعض المنظمووات الهادفووة لل وربح اسووتعماله والتووي تتنووافس
على أساس مدى امتالكها للموارد مقارنة بالمنافسين" (طبيل.)38:2113،
عيوب مدخل موارد النظام:
 .1عدم الفصل بين مفهومي الفعالية والكفاءة.
 .2المبالغووة فووي التركيووز علووى الموودخالت المتمثلووة باسووتقطاب الم ووارد ،لدرجووة قوود تووؤدي الووى
تأثيرات سلبية على المخرجات (النواتج).
 .3عوودم مالئمووة هووذا الموودخل لقيوواس الفعاليووة فووي حالووة المنظمووات غيوور الربحيووة او الخدميووة
كالجامعات ،وذلك لالفتراض القائم على توفير معلومات كمية قابلة للقياس.
 .4االفتراض بان المنظمة خالية من الصراعات والمعوقات الداخلية.
 .5تعدد مكونات النظام الداخلية والخارجية يعنوي تعودد قيمهوا ،واخوتالف وجهوات النظور فيموا
يج و ووب أن تك و ووون علي و ووه أه و ووداف المنظم و ووة ووس و ووائل تنفي و ووذها ،واختي و ووار وتطبي و ووق مق و وواييس
الفعالية"(بنات )77:2112،نقال عن (.)605:1978،Cameron
كمووا يشووير الشوولبي وخوالوودة( )2116أن " موون عيوووب هووذا الموودخل انووه يركووز فقووط علووى قوودرة
المنظموة فووي الحصووول علووى موا تحتوواج إليووه موون مووارد ،و يتجاهول كيفيووة اسووتخدام و توظيووف هووذه
الموارد بعد الحصول عليها" (الشلبي ،وخوالدة.) 13:2116،
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مدخل العمليات الداخلية:
"يهووتم هووذا الموودخل بوجهووة نظوور العوواملين فووي المنظمووة ،و يهووتم هووذا الموودخل بموودى كفوواءة
العمليووات التشووغيلية الداخليووة فووي المنظمووة ،و نوعيووة المنوواخ النفسووي السووائد بووين العوواملين حيووث
تعتبر المنظمة فعالة وفقا لهذا المدخل إذا اتصفت عملياتها الداخليوة باليسور وعودم وجوود معوقوات
وكووذلك إذا ارتفعووت درجووة رضووا العوواملين عوون عملهووم .ويتميووز هووذا الموودخل فووي قيوواس الفعالي ووة
باهتمامه بالموارد البشرية في المنظمة باعتبارها الموورد االسوتراتيجي الهوام والحجور االساسوي فوي
أي تنظيم .اذ يتوقف نجاح المؤسسة على ما لديها من موارد بشرية مؤهلة ومدربة"
(الهاشمي.)25:2111 ،
مؤشرات تحديد الفعالية وفقا لهذا المدخل:
 .1وجود مناخ عمل ايجابي وتنامي روح الفريق بين األعضاء.
 .2وجود موارد بشرية مؤهلة و قيادات فعالة،و ارتفاع دافعيتهم ووالئهم للمنظمة.
 .3ارتفاع الكفاءة االقتصادية الداخلية "(أحمد.)117:2118،
"و يتميز مودخل العمليوات الداخليوة فوي الفعاليوة باهتماموه بوالموارد البشورية داخول المنظموة
باعتبارها موردا استراتيجيا هاما" (بن نوار.)214:2114،
عيوب مدخل العمليات الداخلية:
 .1تجاهل عالقة المنظمة بالبيئة الخارجية.
 .2صعوبة مراقبة جميع األنشطة واإلجراءات الداخلية.
 .3اإلفراط في االهتمام بالعمليات الداخلية والتركيز على الوسائل لدرجة إهمال الغايات.
 .4وكذلك فإن قياس المناخ النفسي ورضا العواملين يعتبور مسوألة نسوبية ألنهوا تتوأثر بالعديود
من العوامل التنظيمية والشخصية " (الهاشمي.)214: 2111 ،

مدخل تحقيق األهداف:
"يسوتند هوذا المودخل علووى فكورة أساسوية مفادهووا،أن كول المنظموات تمتلووك عوددا مون األهووداف
وتص ووبح مع ووايير لقي وواس الفعالي ووة و بالت ووالي ف ووإن ه ووذا الم وودخل يرك ووز عل ووى األه ووداف الت ووي تح وواول
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المنظمة تحقيقها ،ومحاولة تخمين مدى تحقيق تلك األهداف ،والفاعلية هنا من وجهة النظر هذه
تمثل مدى نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها"
(العنزي ،وآخرون.)2006:17،Lee()2119،7،
"يهووتم موودخل تحقيووق األهووداف ،بجانووب المخرجووات فووي تقيوويم فعاليووة المنظمووة ،فهووو يركووز
علووى التعوورف علووى األهووداف التنظيميووة المعلنووة و يقوويس موودى قوودرة المنظمووة علووى تحقيووق مسووتوى
مرضي ألدائها ،و هوو بهوذا يعتبور مودخال منطقيوا إلوى حود ما،ألنوه يقويس مودى تقودم هوذه المنظموة
في تحقيق أهدافها" (الشلبي ،وخوالدة.)13:2116،
مؤشرات تحديد الفعالية وفقا لهذا المدخل :
ويذكر الشلبي وخوالدة ( )2116أن هذا المدخل يعتمد على األهداف التشغيلية كمؤشرات
لقيوواس الفعاليووة (هووي تلووك األهووداف التووي يمكوون اكتشووافها بمالحظووة مووا تقوووم المنظمووة بعملووه فعوالً)
فاألهداف الرسمية (هي تلك األهداف التي تعد لالستهالك العوام) غالبوا موا تكوون تجريديوة و غيور
قابلووة للقيوواس فووي حووين أن األهووداف التشووغيلية غالب واً مووا يووتم التعبيوور عنهووا فووي شووكل كمووي قابوول
للقيوواس .وموون أكثوور األهووداف شوويوعا فووي قيوواس فعاليووة منظمووات اإلعمووال هووي  :الربحيووة ،النمووو،
معدل العائد على االستثمار وحصة المنظمة من السوق .
عيوب مدخل تحقيق األهداف:
 تعوودد األهووداف التنظيميووة و فووي بعووض األحيووان تعارضووها ممووا يجعوول قيوواس فعاليووة المنظموواتباستخدام مؤشر وحيد يعتبر أم ار غير مقبول.
 وجود بعض األهداف التي يصعب قياسوها بشوكل كموي و هوذا موا يوؤدي إلوى اسوتخدام مؤشوراتشخصية و ليست موضوعية لقياس مدى قدرة المنظمة على تحقيقها.
(الشلبي ،وخوالدة.)13:2116 ،
 المشكلة األخرى هي" وجود عدة مستويات من األهداف اإلستراتيجية ومتوسطة المدى وقصويرةالم و وودى ،فأه و ووداف الجامع و ووات ،أه و ووداف تتمث و وول ف و ووي التعل و وويم والبح و ووث العلم و ووي ،كم و ووا أن األه و ووداف
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اإلسوتراتيجية للجامعووات قوود تكووون قيووادة المجتمووع وبلووورة فلسوفة أساسووية فووي هووذا االتجوواه ،وبينمووا قوود
يكووون للجامعووات أهووداف متوسووطة الموودى وهووي إيجوواد بنيووة تحتيووة تتمثوول بتأهيوول الكووادر التدريسووية
والبحثيووة والمختبورات الالزمووة ،للقيووام بتحقيووق األهووداف قصوويرة الموودى ،المتمثلووة باسووتحداث البورامج
األكاديميو ووة ،وم اركو ووز البحو ووث ،وقو وود يصو وول األمو وور إلو ووى أن تتعو ووارض بعو ووض األهو ووداف المطلو وووب
تحقيقها(القريوتي.)117،2113،
مدخل أطراف التعامل ( :مدخل المستفيدين).
يركووز هووذا الموودخل علووى األخووذ فووي االعتبووار رغبووات وأهووداف أصووحاب المصوولحة م ون
المتعاملين وصاحب المصلحة في بقاء المنظمة و نموها .ومن أهم أصحاب المصالح المتعاملين
مع المنظمة:
 الموردون  :وهدفهم التزام المنظمة بسداد قيمة الموارد المباعة لها. المستهلكون :هدفهم الحصول على أعلى جودة بأقل األسعار. العمال  :هدفهم الحصول على أعلى أجور وأفضل ظروف عمل ممكنة. المالك  :هدفهم تحقيق أعلى معدالت عائد على استثماراتهم. المديرون  :هدفهم الحصول على أعلى مرتبات وأكبر قدر من السلطة والنفوذ. الحكومة  :هدفها االلتزام بالقوانين واللوائح. المجتمع  :هدفوه مشواركة المنظموة فوي عمليوات التنميوة االقتصوادية واالجتماعيوة ،وحمايوةالبيئة من التلوث وزيادة رفاهية المواطنين (مسلم.)175:2115 ،
نماذج قياس الفعالية التنظيمية لهذا المدخل:
أ -النموذج النسبي  :يقووم علوى أسواس إعطواء أوزان متسواوية نسوبيا لألطوراف المتعاملوة موع
المنظمة.
ب -نموذج القوة  :ويقوم على أساس محاولة إشباع حاجات وأهوداف أقووى أطوراف التعامول
في التنظيم ،وأقوى أطراف التعامول هوو الطورف الوذي يوؤثر بشوكل مباشور علوى بقواء واسوتمرار
المنظمة.
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ج -نمـــوذج العدالـــة االجتماعيـــة  :فالمنظمووة وفقووا لهووذا النموووذج عليهووا أن تبحووث عوون أقوول
األط وراف رض وا ،ثووم تحوواول أن تشووبع أهدافووه واحتياجاتووه أوالً .والهوودف موون هووذا النموووذج هووو
تقليوول ع ودم رضوى األط وراف المختلفووة للتعاموول ،فووإذا لووم توورد أي شووكوى موون هووذا الطوورف راض
عن المنظمة.
د -النموذج التطوري  :وهو يفترض أن أهمية أطراف التعامل المختلفة تتغير بمورور الوزمن،
وأيضووا تتغيوور خووالل الم ارحوول المختلف وة موون دورة حيوواة المنظمووة .ففووي مرحلووة النشووأة قوود يكووون
المسووتهلكون هووم أهووم أط وراف التعاموول و بالتووالي ال بوود موون إعطوواء عنايووة خاصووة لهووم إلووى أن
تستطيع المنظمة إن تثبت وجودها في السوق (الشلبي وخوالدة.)14:2116،
ومما سبق يتضح انه يجب على المنظمة أن تختار النموذج المناسب لظروفها في تحديد
أطوراف التعاموول األكثوور أهميووة ،ثووم تقوواس فعاليووة المنظمووة علووى حسووب موودى تحقيقهووا ألهووداف هووذا
الطرف ومدى إشباعها لحاجاته.
فوائد مدخل المستفيدين :حسب(:)Daft.2004
 النظرة الواسعة للفعالية من المدخالت إلي العمليات والمخرجات وبالعكس.
 ك ووذلك أهمي ووة أص ووحاب المص ووالح المحلي ووين والمس ووؤولية االجتماعي ووة الت ووي ل ووم تأخ ووذها
المداخل السابقة بعين االعتبار.
 يعالج المدخل عدة معايير بالوقت نفسه (المدخالت ،العمليات الداخلية والمخرجات)
(طبيل.)42-41:2113،
عيوب مدخل المستفيدين:
 المشووكلة األساسووية فووي هووذا الموودخل هووو تعووارض أهووداف أصووحاب المصووالح المختلفووة
مما يصعب عملية قياس الفعالية(مسلم.)175:2115 ،
" واجه الباحثون الذين استخدموا هذا المدخل تحديات منها:
 .1صعوبة توضيح توقعاتهم الشخصية عن المنظمة.
 .2تغي وور التوقع ووات الشخص ووية ألص ووحاب المص ووالح أحيان ووا بش ووكل مف وواج وعل ووى م وودار
الزمن.
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 .3تنوع التوقعات المتناقضة التي تالحق المنظمة بشكل دائم تقريبا.
 .4وفي الغالب توقعات أصحاب المصالح االستراتجيين هي غير مترابطة او ذات
ترابط سالب في تقييمها الكلي للمنظمة"( .العنزي ،واخرون )11:2119 ،مترجم
عن (.)1983،cameron&whetten

مدخل القيم المتنافسة:
ينطلووق مؤيوودو هووذا الموودخل م ون افت وراض عوودم وجووود معيووار مثووالي ووحيوود لقيوواس الفعاليووة
بحيووث يتفووق عليووه الجميووع إذ لوويس هنوواك إجموواع علووى األهووداف التووي يهوودف التنظوويم إلووى تحقيقهووا
وال علووى أولويووة بعضووها علووى الووبعض اآلخوور ،ولهووذا يركووز علووى مفهوووم التنووافس بووين األولويووات،
إذ أن معيووار الفعاليووة معيووار شخصووي،يعتمد علووى القوويم الشخصووية للقووائمين علووى عمليووة التقيوويم
(القريوتي.)123:2113،
"ويفتوورض كوول موون(كوووين وروربوواخ)( )Quinn&Rokrbaughوجووود عوودد كبيوور موون القوويم
المتنافس ووة ي ووتم التحي ووز له ووا ب وودرجات متفاوت ووة م وون قب وول الممارس ووين التنظيمي ووين وأص ووحاب العم وول
وواضعو السياسات التنظيمية ومن يصنعون القرار ،كول حسوب اهتماماتوه وقناعاتوه ،والتوي تعكوس
بدورها على إدراكه لمفهوم المنظمة الفعالة أو غير الفعالة" (الشواف.)62:1989 ،
و قوود قووام  )1983 ( Rohrbaugh & Quinnبد ارسووة توجهووات المووديرين فووي العديوود موون
المنظمات و أمكنهما التمييز بين نوعين من التوجهات هما:
أ -التوجه الداخلي :و يعني اهتمام إدارة المنظمة برضا العاملين ورفاهيتهم ،والعمل على زيادة
كفاءتهم ومهاراتهم في العمل.
ب -التوجه الخارجي :ويعني اهتمام إدارة المنظموة بودعم مركوز المنظموة فوي تعامالتهوا موع البيئوة
الخارجية ،والعمل على تنمية عالقات قوية مع أطراف التعامل الخارجيين.
نماذج قياس الفعالية التنظيمية لهذا المدخل:
 -1نموذج العالقـات اإلنسـانية  :ويعكوس التوجوه الوداخلي لوإلدارة موع اسوتخدام هيكول مورن ،وفيوه
يكون هدف اإلدارة هو تنمية وتطوير العاملين ورفع رضاهم عن العمل ،وتكون وسويلتهم فوي ذلوك
هي االهتمام بتدريب العاملين وزيادة عوائدهم المالية.
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 -2نمــوذج النظــام المفتــو  :ويعكووس التوجووه الخووارجي لووإلدارة مووع اسووتخدام هيكوول موورن ،وتهوودف
المنظم ووة في ووه إل ووى تحقي ووق النم ووو والحص ووول عل ووى المو ووارد الالزم ووة م وون البيئ ووة الخارجي ووة .وتس ووعى
المنظمة إلوى تحقيوق هوذه األهوداف مون خوالل تنميوة عالقوات طيبوة موع أطوراف التعامول فوي البيئوة
الخارجية.
 -3نموذج الهـدف الرشـيد  :ويعكوس التوجوه الخوارجي لوإلدارة موع اسوتخدام هيكول جامود .وتهودف
المنظمة وفقا لهذا النموذج إلى زيادة اإلنتاجية والكفاءة والربحية .وتسعى المنظمة إلى تحقيق هذه
األهداف من خالل وضع خطط واستراتيجيات لتحقيق األهداف.
 -4نموذج العمليات الداخلية  :ويعكس التوجه الداخلي لإلدارة مع استخدام هيكل جامد .وتهدف
المنظمة وفقا لهذا النموذج إلى تحقيق االستقرار الداخلي .وتسعى المنظمة إلى تحقيق هذا الهدف
من خالل وضع نظم جيدة لالتصال والمعلومات وصنع الق اررات.
وتعك ووس النم وواذج األربع ووة به ووذه الص ووورة تعو وارض ف ووي الق وويم التنظيمي ووة ،وتعتم وود الفكو ورة
األساسووية لهووذا الموودخل علووى أن الموودير يجووب أن يحووتفظ لنفسووه بمكان وة وسووط بووين هووذه النموواذج
المتعارضة .كما يوضح أيضا خطورة اإلفراط فوي االهتموام بنمووذج واحود فقوط حيوث انوه قود يوؤدي
إلى عدم فعالية المنظمة (مسلم.)179:2115 ،
وبعــد التحليــل الســابق لمــداخل قيــاس الفعاليــة التنظيميــة ،ت ـرى الباحثــة أن التنوووع فووي
مووداخل قيوواس الفعاليووة نووابع بصووورة أساسووية موون االخووتالف فووي مفهوووم الفعاليووة التنظيميووة ،فكوول
جماعة تتبنى مفهوم تقوم باستخدام مدخل يتناسب وذاك المفهووم ،رغوم أن جميوع الموداخل هودفها
األساسووي واحوود وهووو تحقيووق النجوواح والتميووز للمؤسسووة .والمووداخل السووابقة جميعهووا لهووا م ازيووا وبهووا
عيوب ولهذا ترى الباحثوة أنوه لويس هنواك مون مودخل مثوالي يقويس كول األبعواد التنظيميوة و يصولح
لكوول المؤسس وات ولكوول األزمووان .ولووذا فقوود يكووون الجمووع بووين المووداخل السووابقة بصووورة تتوافووق مووع
طبيعة المؤسسة هو األفضل.
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محددات اختيار المدخل المناسب :
 تفصيالت اإلدارة العليا  :حيث أنها المسئولة عن نتائج أعموال المنظموة وهوي غالبواً موا تموارسنفوذا في وضع األهداف التنظيمية.
 مــدى قابليــة األهــداف للقيــاس الكمــي  :فكلمووا كانووت األه وداف التنظيميووة قابلووة للقيوواس الكموويوالموضوعي كلما كانت أكثر مناسبة لتقييم فعالية المنظمة من خاللها.
 الظروف البيئية  :فالمنظمات التي تواجه بيئة تتصف بالندرة في الموارد األساسوية الالزموة لهواغالبا ما تتجوه لقيواس فعاليتهوا باسوتخدام مودخل مووارد النظوام أو العمليوات الداخليوة .أموا فوي البيئوة
المتغيرة والمعقدة فقد تصبح الكفاءة الداخلية أقل أهمية ،وتصبح المرونة والقودرة علوى التكيوف مون
المعايير المناسبة لقياس الفعالية.
 مــدى قابليــة األهــداف للقيــاس الكمــي  :فكلمووا كانووت األه وداف التنظيميووة قابلووة للقيوواس الكموويوالموضوعي كلما كانت أكثر مناسبة لتقييم فعالية المنظمة من خاللها (طبيل.)43:2113 ،
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 المعايير والمؤشرات المختلفة لقياس الفاعلية التنظيمية :
بالرغم من أن أبعاد الفعالية والعالقات المتداخلة بينها ليست واضحة بصورة جلية حتى
اآلن إال أنه تم االتفاق على بعد واحد وهو الوقت ،حيث أن االختبار النهائي للفعالية التنظيمية
يتمثل فيما إذا كانت المنظمة قادرة على أن تدعم بقاءها بصفة مستمرة في البيئة.
حيث يذكر جاكسون ( )1988,Jacksonإن المقياس األخير لفعالية التنظيم هو عامل
الوقت حيث في المدى القصير تتضمن المؤشرات الممكنة ما يلي :
-1اإلنتاج  :ويعكس قدرة المنظمة على اإلنتاج (مهما كان ذلك) بالكمية والنوعية التي
تتطلبها البيئة.
-2الكفاءة  :ويمكن تعريفها كنسبة المخرجات للمدخالت ،وتستخدم فيها عدة مقاييس مثل
تكلفة الوحدة المنتجة والعائد على رأس المال ومعدل الضياع من المواد والخامات وكذلك
الوقت الضائع وما شابه ذلك من مؤشرات الكفاءة.
-3الرضا :يتطلب إدراك المنظمة كنظام اجتماعي االهتمام بالمنافع التي يحصل عليها عضو
المنظمة و المنافع التي يمكن أن تعود على عمالئها (.)59:1988,Jackson
إذا فالمؤسسة هي عبارة عن نظام اجتماعي يجب أن يحصل العاملون فيه على إشباع
لحاجاتهم تماماً كما يحصل المستهلكون على السلعة أو الخدمة التي يحتاجونها ،وبالتالي فإن
الروح المعنوية المرتفعة و رضا العاملين عن المنظمة والتطوع لالستمرار في العمل كلها مؤشرات
عن نجاح المنظمة في إشباع حاجات عمالها (بن نوار.)216:2114 ،
أما في المدى المتوسط فمؤشرات الفعالية تتمثل في :
 -1التكيف  :ويشير إلى الحد الذي تستطيع فيه المنظمة أن تتجاوب مع التغيرات التي تنشأ
في داخل أو خارج المنظمة.
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 -2النمو  :يجب على المنظمة أن تستثمر مواردها في النشاطات التي تقوم بها والهدف
من النمو هو دعم قدرة المنظمة على البقاء في المدى البعيد ،ويمكن أن يشتمل ذلك
على البرامج التدريبية للموظفين اآلخرين.
 -3جهود التطوير التنظيمي (.)61، 1988:،Jackson
كما يمكن تقسيم مؤشرات الحكم على فعالية المنظمة إلى مؤشرات داخلية ومؤشرات
خارجية كما يلي:
 -1مؤشرات داخلية  :وترتبط بمدخالت المنظمة وعملياتها ومنها:
 تخطيط و تحديد األهداف :أي قدرة المنظمة على تحديد األهداف وتخطيط المسار الذي
من خالله يتم تحقيق هذه األهداف.
 المهارات االجتماعية للمدير :إن توفر المهارات االجتماعية لدى أعضاء المنظمة
من المديرين يضمن توفير الدعم و المساندة للمرؤوسين عند مواجهتهم العثرات
في العمل.
 المهارات العملية للمدير :حتى تتحقق الفعالية التنظيمية فإنه ال بد أن يتحلى أعضاء
المنظمة من المديرين بالمهارات و الخبرات الفنية المتعلقة بإنجاز األعمال.
 التحكم في سير األحداث داخل المنظمة  :يؤكد على ضرورة السيطرة على سلوك األفراد
داخل المنظمة مع توزيع السلطة على عدد من األفراد بدال من تركيزها في يد شخص
واحد.
القررات  :يرى الكثير من الباحثين والمديرين أن مشاركة العاملين
 المشاركة في اتخاذ ا
في اتخاذ الق ار ارت يؤدي إلى تدعيم فعالية التنظيم.
 تدريب وتنمية قدرات األفراد :إن للبرامج التدريبية أهمية بالغة في تنمية قدرات األفراد
وبالتالي ارتفاع مستويات أدائهم في العمل.
 التأخر والغياب بين العاملين :ويمكن قياس ذلك بعدد الساعات الضائعة نتيجة األعذار
أو التمارض أو أمراض المهنة.
 كفاءة استخدام الموارد المتاحة :بحيث تكون التكلفة منخفضة مقارنة مع عوائد
المخرجات.
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 الرضا الوظيفي :يعد رضا العاملين داخل المنظمة مؤش ار هاما في تحديد مستوى فعالية
أداء األفراد ومنه األداء العام داخل المنظمة ،فمعظم الباحثين و المسيرين يعتبرون أن
العامل الراضي أكثر إنتاجية من غيره.
 -2المؤشرات الخارجية :وترتبط بصفة أساسية بالمخرجات وبعالقة المنظمة بالبيئة الخارجية
ومن هذه المؤشرات:
 إنتاج السلع والخدمات  :إن تزويد المنظمة بيئتها بالمخرجات من سلع وخدمات وزيادة
الطلب عليها يؤكد وجودها كعنصر فعال في المجتمع.
 الجودة :إن ارتفاع مستوى الجودة الخاص بمخرجات المنظمة يعد مؤش اًر ضرورياً
لفعاليتها.
 تحقيق األرباح :إن تحقيق المنظمة لألرباح يساعدها على النمو واالستمرار وبدون
تحقيقها للربح يصعب عليها تحقيق أهدافها.
 تحقيق أهداف جديدة :تسعى المنظمة الفعالة إلى تحقيق أهداف جديدة و هامة.
 التأهب لإلنجاز  :يتمثل في استعداد المنظمة النجاز المهام الخاصة فو اًر.
 المسؤولية االجتماعية  :و تتمثل في المحاوالت الجادة التي تبذلها المنظمة لحل
المشكالت االجتماعية.
 البقاء :عندما تنجح المنظمة في البقاء لمدة طويلة .فإن معنى ذلك أن منتجات المنظمة
تالئم البيئة التي تعيش فيها.
 القدرة على التكيف والتأقلم :و يقصد بها درجة استجابة المنظمة للتغيير في ظروفها
الداخلية والخارجية عن طريق حصولها على معلومات عن التغييرات والتقلبات الحادثة
في البيئة.
 التطور :ويتمثل في نمو المنظمة عن طريق إدخال عناصر التكنولوجيا وادخال البرامج
التدريبية

لألفراد

وتطوير

منتجات

العلمي"(قريشي.)72:2116،
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المنظمة

بشكل

يتماشى

والتطور

مما سبق يتضح الترابط والتداخل الموجود بين مختلف المؤشرات السابقة ،فتحقيق أي
مؤشر يمكن أن يسهم في تحقيق مؤشر آخر فمثالً :رضا العاملين قد يؤدي إلى تحسين اإلنتاج
ورفع جودته وبالتالي تحقيق األرباح.
وكذلك فالمعايير تختلف باختالف رأي المفكر في الفعالية ،حيث يرى برايس ( ) Brice
أن الفعالية تعني تحقيق الهدف والوصول إلى المخرجات التي تريد المنظمة أن تنتجها ولكنه
في نفس الوقت يضع خمسة عوامل سماها – العوامل الوسيطة – و التي تؤدي إلى النتيجة التي
ترغبها المنظمة ،وتعتبر هذه العوامل مقومات جادة للفعالية أكثر منها مقاييس لها وهذه العوامل
هي :
 اإلنتاجية  :وتعني نسبة المخرجات إلى المدخالت.
 اتساق السلوك :أي قبول العاملين للقواعد السلوكية التي تضعها المنظمة واطاعتهم لها.
 الرو المعنوية :والتي تعكس مدى إشباع دوافع العاملين.
 التكيف :وهو استجابة المنظمة للتغير والسياسات التي تضعها لمواجهته خاصة منها تلك
الجوانب المتغيرة في عالقات المنظمة ببيئتها ومحيطها الخارجي.
 استقرار المنظمة :وهذا يعني قبول المجتمع لها واق ارره لسياستها ورغبته في منتجاتها"
(بن نوار.)214:2114،
وترى الباحثة أنه تجدر اإلشارة إلى انه ليس بالضرورة قياس فعالية التنظيم من خالل كل
هذه المؤشرات ،فهي مجرد مؤشرات مقترحة نتيجة العديد من الدراسات والبحوث وليس هناك
اتفاق بين الكتاب والباحثين حولها .وبالتالي ال توجد مؤشرات محددة يمكن من خاللها قياس
الفعالية ولكن هناك مؤشرات استخدمت وال تزال على نطاق أوسع من غيرها.
ويوضح الجدول التالي المعايير المختلفة لقياس الفاعلية التنظيمية:
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جدول رقم(  )4معايير قياس الفاعلية التنظيمية

.4

معدل اإلنتاجية

.46

مستوى اإلنفاق على األهداف

.2

الكفاية

.47

اإليمان بأهداف التنظيم

.4

معدل حوادث العمل

.45

درجة التوافق مع األدوار والقيم التنظيمية

.3

نسبة النمو

.43

المهارة في العالقات الشخصية

.4

نوعية الخدمة المقدمة

.23

طبيعة االتصاالت وادارة المعلومات

.6

معدل الغياب عن العمل

.24

درجة االستعداد والجاهزية للعمل

.7

نسبة دوران عن العمل

.22

التحكم بالبيئة المحيطة

.5

معدل الربحية

.24

اعتماد التصميم على الجهات الخارجية

.3

مستوى الرضا الوظيفي

.23

مستوى المهارات الوظيفية

 .43مستوى الدافعية لدى العاملين

.24

الثبات واالستقرار

 .44درجة الرقابة على التنظيم

.26

أهمية الموارد البشرية

 .42درجة الرقابة على اإلفراد

.27

مشاركة العاملين

 .44درجة التماسك /التوافق

.25

التأكيد على أهمية التدريب والتطوير

 .43درجة المرونة /التكيف

.23

التأكيد على االنجاز

 .44التخطيط/تحديد األهداف

.43

الفعالية الشاملة

المصدر ( :القريوتي)64:4377، John()443:2344 ،

وبعد العرض السابق لمؤشرات قياس الفعالية التنظيمية ،ترى الباحثة  :أن الفعالية التنظيمية ،هي
المحصلة المتكاملة لنتاج أعمال المنظمة و تفاعلها مع البيئة الخارجية  ،وتضم كل من أداء
األفراد في وحدتهم التنظيمية ،وأداء الوحدات التنظيمية في اإلطار العام للمنظمة وأداء المؤسسة
في إطار البيئةالخارجية  ،وان أداء الفرد يقاس بمجموعة متنوعة من المقاييس يتم من خاللها
تقييم أدائه للتأكد من أن أنظمة العمل ووسائل التنفيذ في كل إدارة تحقق الفعالية .وان المقاييس
التي تستخدم هي للوقوف على مدى قرب المنظمة من تحقيق الفعالية .ونظ اًر إلى وجود عوامل
خارجية كبيرة

تخرج عن نطاق إدارة المنظمة تنعكس بالضرورة على أدائها فكان البد من

االهتمام بقياس الفعالية التنظيمية الذي يبني على قياس األداء المؤسسي في ضوء التأثيرات
الداخلية والخارجية معاً .وهذا ما يميز بين قياس الفعالية التنظيمية بناءا على المؤشرات الداخلية
والخارجية للمؤسسة والقياس التقليدي لألداء المؤسسي.
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 العوامل المؤثرة على فعالية التنظيمات :
لقد اختلف الباحثون في تحديد العوامل المؤثرة في فعالية المنظمة ،وقد أجمل
الشلبي وخوالدة( )2336العوامل المؤثرة في قياس نجاح المنظمات الفاعلة فيما يلي:
العوامل الفنية والتكنولوجية :وتتمثل بجميع العوامل المتعلقة بالمباني والمعدات واألماكن
واألدوات وظروف العمل واألساليب المرتبطة بالمهارات العامة للعاملين ،واستراتيجية
اإلدارة والسلوك التنظيمي.
 .4العوامل المرتبطة بالموارد البشرية  :وتشمل معنويات األفراد واتجاهاتهم ودوافعهم
ورغباتهم وسبل االتصاالت والصراع وبيئة العمل،أضف إلى ذلك العالقات غير
الرسمية.
 .2العوامل المتعلقة بمخرجات المنظمة وتتضمن ردود الفعل المنعكسة .
(الشلبي ،والخوالدة.)43:2336،
وقد حصر بن نوار( )8004العوامل المؤثرة على فعالية المنظمة في أربعة عوامل وهي:
 .4النظام االقتصادي:
ويقصد به جميع األنشطة واألدوار والوظائف التي تتوالها عملية اإلنتاج في المؤسسة،
وعليه فمعايير فعالية المؤسسة تنضج من خالل السمات التالية:
 المؤسسات التي تحتوي على درجة عالية من تقسيم العمل بإمكانها أن تكون أكثر فعاليةمن تلك التي بها درجة منخفضة من تقسيم العمل.
 المؤسسات التي بها درجة عالية من اآللية تكون أكثر فعالية من التي بها آلية ضعيفة. المؤسسات التي تعتمد على التخصص الوظيفي تكون أكثر فعالية من تلك التي ينقصهاالتخصص.
 .2النظام السياسي:
يقصد به الوحدات التي تقوم باتخاذ الق اررات والتي تحاول الحصول على المساندة من البيئة
المحيطة ،وتكون المؤسسة فعالة إذا تحققت لها الصفات التالية:
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 المؤسسات التي ترتبط ق ارراتها بحاجيات العاملين لديها تكون أكثر فعالية من التي ال تمثلق ارراتها رغبة العاملين بها.
 المؤسسات التي تكون ق ارراتها منطقية ومضبوطة تكون أكثر فاعلية من التي تتخذ ق ارراتغامضة.
 المؤسسات التي تخضع أليدولوجيا واضحة ومحددة تكون أكثر فعالية. .4النظام الرقابي:
أي اإلجراءات التي تدفع العاملين إلى التوافق و التمسك بأهداف المؤسسة ،ويمكن
تحديد خصائص فاعلية المؤسسة فيما يلي:
 المؤسسات التي بها أنظمة جزاءات حازمة يمكن أن تكون أكثر فعالية من التي تتميزبالتساهل
 المؤسسات التي تعتمد على عالقات موضوعية وانسانية بين الرؤساء والمرؤوسين يمكنهاأن تكون أكثر فعالية.
 .3النظام البيئي:
بمعنى المحددات التي تتعلق بالسكان والبيئة ومنه فعالية المؤسسة يحددها
ما يلي:
 المؤسسات كبيرة الحجم أكثر فعالية من المؤسسات صغيرة الحجم. المؤسسات التي يمكنها التأثير االيجابي في محيطها تكون أكثر فعالية من التي ليس لهاامتداد اجتماعي ( بن نوار.)233:2333 ،
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 أهمية قياس الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية
في ظل التغيرات الهائلة المعاصرة ،يتبين انه ليس هناك تنظيما أو نمطا تنظيميا مثاليا
يتناسب مع كافة الظروف ،كما أن العالم أصبح قرية عالمية مفتوحة الحدود ال حواجز فيها،
وأصبح التنافس على أشده بين المؤسسات في دول العالم كافة ...وتزايدت التوقعات من
التنظيمات اإلدارية سواء من العاملين فيها ،أو من المتعاملين معها أو المنتفعين
بخدماتها"(القريوتي.)333:2344 ،
وان ذلك يحتم على المنظمات دراسة الفعالية التنظيمية بشكل موسع ،لما لهذا الموضوع
كذلك من أهمية كبيرة في تقرير مصير المؤسسة من حيث وجودها واستمرارها وتطورها
ونموها والحكم على نجاحها .وان مؤسسات التعليم العالي بصفة عامة والكليات التقنية بصفة
خاصة ليست بمنأى عن تلك التغيرات.
ويشير بنات ( ،)2332إلى أهمية قياس الفعالية التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي بأنها كالتالي:
 " تفيد في تشخيص المشكالت وحلها ،وذلك من خالل الكشف عن مواطن القوة ومواطنالضعف والخلل في مؤسسات التعليم العالي ،ومن ثم العمل على عالج جوانب الضعف
والخلل من ناحية أخرى.
 تساعد في تزويد مؤسسات التعليم العالي بالمعلومات الالزمة التخاذ الق اررات اإلداريةالهامة سواء للتطوير ،أو عند حدوث تغييرات جوهرية ،وبالتالي فان قياس فعالية تلك
المؤسسات يعني توفير احد أهم شروط التطوير لها.
 يعتبر قياس الفعالية من أهم مصادر البيانات والمعلومات الالزمة التخاذ الق ارراتاإلدارية ورسم السياسات العامة سواء على مستوى الجامعة الواحدة أو على مستوى
التعليم العالي ككل أو على مستوى الدولة.
 "يعتبر قياس الفعالية من أهم مصادر البيانات والمعلومات الالزمة للتخطيط"(بنات.)56:2332 ،
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وتستطيع الباحثة أن توجز أهمية الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية كالتالي:
 .4عرفت الباحثة الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية أنها" مدى قدرة هذه الكليات على
تحقيق أهدافها بكل مرحلة من مراحل حياتها و في شتى مجاالت اختصاصها ،وكذلك
قدرتها على التوسع في محيطها الداخلي والخارجي في ظل بيئة متغيرة ،بهدف إحداث
اإلصالح والتطور التنظيمي في تلك الكليات" .فإن ذلك يوجب على تلك الكليات دراسة
الفعالية التنظيمية لمواكبة التطورات وتقديم التصورات لحل المشاكل التي تواجهها.
 .2ومن المهم دراسة الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية باعتبارها شبكات تنظيمية
مترابطة ،فقد تعتمد وتتأثر الفعالية التنظيمية لكلية ما بشكل كبير بالفعالية التنظيمية
للكليات األخرى ضمن حيز التفاعل االجتماعي فيما بينها.
 .4يزيد وجود الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية من قدرتها على التحديث والتطوير
والمتمثلة في قدرة الكلية على التغيير واالبتكار من خالل انتهاج أساليب تواصل مستمرة
مع المستفيدين وصناع القرار ووسائل اإلعالم وعكس ذلك في برامجها وخدماتها.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 دراسات تتعلق بالجامعة المنتجة
 دراسات تتعلق بالفعالية التنظيمية
 التعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
الدراسات السابقة:
على الرغم من حداثة موضوع الدراسة إال أن الباحثة تمكنت من العثور على عدد
من الدراسات السابقة القريبة إلى حد ما من موضوع الدراسة ،وقد قامت بتقسيمها إلى قسمين:
األول:دراسات تتعلق بالجامعة المنتجة
الثاني :دراسات تتعلق بالفعالية التنظيمية
أوال :الدراسات التي تتعلق بالجامعة المنتجة :
وتنقسم إلى  :دراسات محلية ،دراسات عربية ودراسات أجنبية وفق التسلسل الزمني من األحدث
لألقدم على النحو التالي:
الدراسات المحلية:
دراسة الجماصي( )8064بعنوان":درجة توافر خصائص الجامعة المنتجة في الجامعات
الفلسطينية وسبل تعزيزها"
هدفت التعرف إلى درجة توافر خصائص الجامعات المنتجة في الجامعات الفلسطينية
من وجهة نظر العمداء ورؤساء األقسام األكاديميين واإلداريين ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم
الباحث المنهج الوصفي ،األسلوب التحليلي،واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات،
وكان مجتمع الدراسة مكون من العمداء ورؤساء األقسام في ثالث جامعات (الجامعة اإلسالمية
وجامعة األزهر وجامعة األقصى ) ،وخلصت الدراسة أن المتوسط الكلي لدرجة توافر خصائص
الجامعة المنتجة في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة قد بلغ الوزن
النسبي( )4.43وهي درجة متوسطة ،وقد أوصت الدراسة بتبني الجامعات الفلسطينية لفكرة
الجامعة المنتجة أ و االستثمارية وذلك عبر برامج بحثية وعلمية تخدم المجتمع المحلي والعالم
العربي وتعود عليها بالنفع المادي.
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الدراسات العربية:
 .6دراسة زاهر وآخرون(.)8063بعنوان:صيغة الجامعة المنتجة بالجامعات المصرية
:الدواعي والمتطلبات"
هدفت التعرف إلى ماهية الجامعة المنتجة واهم الدواعي والحيثيات لألخذ بها ،والوقوف
على أهم الدروس المستفادة من النماذج العملية والعربية المتبنية لصيغة الجامعة
المنتجة،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،االسلوب التحليلي ،واستخدم
الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات،واقتصرمجتمع الدراسة على الجامعات
المصرية ،وقدمت الدراسة تصو ار مقترحا ألهم متطلبات األخذ بأنموذج الجامعة المنتجة
بالجامعات المصرية ومن أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة:
 وجود عدة دواعي تدعو لتبني النموذج الجامعة المنتجة ،ومنها التغيرات والتدهور
االقتصادي الذي يشهده العالم.
 إن االقتصاد أصبح يعتمد على المعرفة ورأس المال البشري وكيفية استثماره
 ضعف التمويل الذي يعتبر السبب الرئيس لكثير من المشكالت
 تغير متطلبات سوق العمل وحاجاتها لخريجين ذوي كفاءة ومهارة عالية.
 .8دراسة العبيدي( )8068بعنوان "إستراتيجية التمويل للجامعات المنتجة (جامعات المملكة
السعودية ومملكة البحرين – أنموذجا) ".
هدفت إلى خلق مصادر تمويلية غير تقليدية للجامعة عن طريق استثمار المعرفة
وتسويق منتجاتها بما يحقق تدفقات تمويلية كمصدر أساسي مكمل لمصدر التعليم التقليدي
الحكومي والخاص الناجم عن استقطاب الطلبة في الدراسة في الجامعة من ناحية والمساهمة في
التنمية االقتصادية من ناحية أخرى وصوال إلى الجامعة التعليمية المنتجة.
اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج االستقرائي والوصفي بأسلوب تحليلي.
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ونتج عن هذه الدراسة
 إن تطوير وتنشيط ودعم البحث العلمي األكاديمي باتجاه الجامعة المنتجة يمكن من
توفير مصادر تمويلية أخرى لها ،من خالل التعاقد على تزويد المؤسسات باإلمكانيات
المعرفية والتقنية المتطورة واالستشارية للمساهمة في الحلول للمشاكل اإلدارية والمالية
واالقتصادية والفنية والمساهمة في اختيار التكنولوجيا للمشاريع وتنمية الموارد ورفع
كفاءة األداء ومن ثم تقليل ودرء المخاطر االستثمارية واستم اررية المشروع.
 إمكانية تطوير العملية التدريبية والتأهيل المهني لقوى العمل وفقا الحتياجات سوق العمل
من خالل إنشاء المعاهد أو الوحدات التخصصية لتكنولوجيا المعلومات في التأهيل
والتعليم.وامكانية عرض مشاريع افتراضية باعتبارها نماذج تعليمية مستقبلية.
وأوصت الدراسة بما يلي  :التأكيد على ضرورة صون مهام وقيم التعليم العالي األساسية وتعزيزها
وتوسيع نطاقها ،وال سيما مهمة اإلسهام في تنمية وتحسين الموارد االقتصادية للمجتمع.

 .3دراسة باطويح وبامخرمة(  )8060بعنوان" :الجامعة المنتجة الالربحية صيغة تمويلية
مقترحة"
هدفت الكشف عن الصيغ المختلفة لتمويل التعليم الجامعي " الجامعة الحكومية غير
المنتجة ،الجامعة الحكومية المنتجة ،الجامعة الخاصة المنتجة ،الجامعة الخاصة الالربحية" ،مع
التعرف على مصادر التمويل الجامعي ووضع صيغ مقترحة إلمكانية تطبيقه ،وقد استخدم
الباحثان المنهج الوصفي واألسلوب التحليلي ،وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:
 تدعيم مصادر تمويل التعليم الجامعي بموارد إنتاجية تحصل منها الجامعة على إيرادات في
ظل تناقص الموارد التقليدية واالتجاه المتزايد في تكاليف العملية التعليمية.
 االستمرار في العمل بالسياسات التعليمية الجامعية القائمة من شأنه أن يؤدي لنتائج غير
مفيدة لتطوير المجتمعات واليمكيها من اللحاق بالدول المتقدمة علمياً وصناعياً.
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 .4دراسة الوذيناني( )8006بعنوان":إدارة المعرفة –مدخل لتحقيق نموذج الجامعة المنتجة".
هدفت التعرف إلى عمليات إدارة المعرفة التي تساهم في تحقيق نموذج الجامعة المنتجة
في الجامعات السعودية ،والقاء الضوء على المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة المعرفة في
الجامعات السعودية ،وتحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة حول محاور الد ارسوة وفقواً لمتغير ( الجامعة ،المنصب الوظيفي ،الدرجة العلمية ،عدد
سنوات الخبرة في العمل اإلداري ،الخلفية العلمية عون إدارة المعرفة وكذلك هدفت الدراسة تقديم
توصيات ومقترحات تساعد على تفعيل دور إدارة المعرفة لتحقيق نموذج الجامعوة المنتجوة في
الجامعوات السعودية .
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي كما تم االستعانة باالستبانة كأداة لجمع المعلومات .
وتكونت عينة الدراسة من ( )٩٨١فرد ممثلة في مديري الجامعات ووكالئهم ،عمداء الكليات
والعمادات والمعاهد ووكالئهم ،رؤساء األقسام في الجامعات التالية  :جامعة أم القرى ،جامعة
الملك عبد العزيز ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،وجامعة الملك خالد.
وتوصلت الباحثة إلى أن عمليات إدارة المعرفة تسهم وبدرجة كبيرة جداً في تحقيق
نموذج الجامعة المنتجة في الجامعات السعودية و توصلت كذلك إلى وجود معوقات تحول دون
تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات السعودية بدرجة كبيرة ،وبأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول محور عمليات إدارة المعرفة تبعواً لمتغير الجامعة
والخلفية العلمية عن إدارة المعرفة.
وكانت التوصيات كالتالي :ضرورة التنسيق والتعاون بين الجامعات ومؤسسات األعمال
واإلنتاج في مختلف المجاالت .وتهيئة المناخ األكاديمي المناسب وتوفير بيئة جامعية تشجع
اإلبداع واالبتكار وحرية البحث العلمي.وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في تخزين وتوثيق
المعرفة المتاحة في الجامعات وتسهيل مهمة الوصول إليها.
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 .5دراسة محمود( .)8008بعنوان " :أبعاد ومشكالت الشراكة بين الجامعة وبعض المؤسسات
اإلنتاجية والخدمية "
هدفت إلى التعرف إلى أبعاد ومشكالت الشراكة بين الجامعة وبعض المؤسسات
اإلنتاجية والخدمية بهدف الوقوف على نمط ما هو متوفر بالفعل من عالقات بين الطرفين
ورصد معوقات المشاركة الفعالة بينهما ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج
الوصفي لتحديد أهمية وأبعاد عالقات التشارك بين الجامعات ومؤسسات المجتمع ،واستخدمت
الدراسة استبانتين تطرحان نفس األسئلة ولكن كل بصيغة تناسب العينة الموجهة لها ،فاالستبانة
األولى :وجهت للكليات ويجيب عنها وكالء الكليات ،بينما االستبانة الثانية :وجهت للمؤسسات
اإلنتاجية.
وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها-:
 أن العالقات التشاركية بين مؤسسات التعليم العالي وبعض المؤسسات اإلنتاجية
والخدمية تتسم بمشاركة قليلة ومحدودة ،حيث تركز على برامج التدريب وتقديم
االستشارات.
 عدم االتساق في تفكير المسئولين في طرفي العالقة حول أطراف المشاركات ووسيلتها
وحدودها ،حيث ظهر ذلك في تحميل كل طرف الطرف اآلخر مسئولية ضعف وعدم
فاعلية عالقات مؤسسات التعليم العالي بالمؤسسات اإلنتاجية والخدمية.
 .6دراسة عشيبة( )8006بعنوان" :الجامعة المنتجة أحد البدائل لخصخصة التعليم الجامعي
في مصر -دراسة تحليليه".
هدفت الدراسة التعرف إلى الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعة المنتجة في تحقيق
أغراض خصخصة التعليم الجامعي في مصر ،مع بيان اإلجراءات التي ينبغي إتباعها لتنفيذ
فكرة الجامعة المنتجة في مصر ،ووفقا لطبيعة الدراسة كدراسة تحليلية،فقد استخدم الباحث المنهج
الوصفي متمثال في أسلوب الوصف والتحليل وذلك من خالل عرض مجموعة من الدراسات
السابقة وبيان موقع الدراسة الحالية،وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:
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 إصدار تشريعات تتعلق ببعض مجاالت الخدمة العامة للجامعة تستهدف توثيق العالقة
بين الجامعة ومؤسسات المجتمع.
 االهتمام بأعضاء هيئة التدريس علميا ومهنيا وتوفير المناخ الذي يشجعهم على العمل.
 .7دراسة رشيد وسمير( )6555بعنوان" الجامعة المنتجة "
هدفت إلى توضيح البدائل الممكنة لتمويل التعليم الجامعي وضرورة انتقال الجامعات من
وضعيتها الحالية إلى جامعة منتجة ال تقصد الربح وتقتصر على اكتفائها نسبياً ،مع اقتراح
آلية يمكن إتباعها لتطبيق فكرة الجامعة المنتجة .وخلصت هذه الدراسة إلى :
 .4األنظمة االقتصادية الحالية تتطلب مؤسسات تعليمية تعكس مضامينها وتحقق أهدافها
المنافسة وتنمية ذاتها بذاتها.
 .2مهما يكن ال يجب أن تتخلى الجامعة عن وظيفتها األساسية وتصبح مؤسسة إنتاجية
بحتة،فهي ليست البديل وستبقى الجامعة دار معرفة ال دار مال.
 .4تنتظر األنظمة السياسية كذلك من المؤسسات الجديدة ،ان تكون إطا اًر يجسد مطمحها
ويرسخ ايدولوجيتها ولذا فان تحقيقها مبدئيا سيفرز عدة مشاكل في البداية وال يمنعها من
البروز في المستقبل وهذا يعود لخصوصيات المجتمعات.
وأوصت الدراسة بالتالي:
 .4تشجيع تبادل الخبرات بين مختلف البلدان في شتى المجاالت التي تكون لها صدى على
الجانب المعرفي ودرعا في تقدم اقتصادها.
 .2وضع قوانين تعمل على ضبط وتنظيم الجامعة المنتجة.
 .4تشجيع وحماية المنتوج الوطني العلمي والمادي.
 .3إصدار جوائز تشجيعية على المستوى الوطن العربي لتحسين نتاج الجامعات ليخدم
االقتصاد والسوق.
 .4وضع قوانين تسمح بحرية بالتعاون مع المؤسسات العلمية واالقتصادية.
 .6تخصيص نسبة من المردود لألستاذ الذي يقوم بعمل شراكات ،لحثه على االستمرار في
اإلبداع والعمل.
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ثانيا :الدراسات األجنبية
 .6دراسة ،Alexandre& Cruzالكسندروكروز()8068بعنوان" :ماهي روابط قطاعات
الجامعة اإلنتاجية التي لها أهمية في بلد صغير؟"
What are the University-Productive Sectors links that Matters in a
?Small Island Country
هدفت الستكشاف قنوات التفاعل بين الجامعة والقطاع اإلنتاجي في شركات كابو
فيردي ،حيث تناولت الدراسة اآلثار المترتبة في مجال السياسات على مسار تطور القنوات
القائمة من التفاعل على تشكيل الموارد البشرية األكثر معرفة ،واستخدمت الدراسة المنهجية
التجريبية ،وشملت عينة الدراسة الدول المتقدمة واالقتصاديات الناشئة والدول النامية ،وخلصت
نتائج الدراسة أن البلدان اإلفريقية ذات تفاعل محدود الخصائص ،وهذا يفسر استخدام مجموعة
من قنوات التفاعل القائمة على نشاطات توليد المعارف ،مما يؤثر على الروابط بينهما ،مما
يتطلب فتح قنوات اتصال بين الدول المتقدمة والدول النامية وذلك من أجل زيادة مواردها المالية
واالستثمار األمثل للموارد البشرية لزيادة انتاجيتها.
 .8دراسة إدوارد )8006( Edward،بعنوان " :المشاركة بين الجامعات والصناعة:
تشكيل نموذج مجتمع متكامل المعرفة في معهد كامبريدج-ماساتشوستس للتكنولوجيا"
University-Industry Engagement: The Formation of the Knowledge
Integration Community (KIC) model at the Cambridge-MIT Institue
هدفت الكشف عن نموذج تم تطويره في معهد كامبريدج وتعرض الدراسة الطريقة األكثر
فعالية للمنهج المتعلق بمنهج المعرفة وتقدم النتائج المتعلقة بأول المشروعات الذي تم إنشاؤه في
معهد كامبريدج ،حيث قام المعهد بنظر للخلفية الثقافية والسياسات الحكومية المتعلقة باألمر،
ودرس معهد ومؤسسات معهد كامبريدج نظم دراسة من خالل تخطيط المستوى االستراتيجي بما
فيها ( )27مجموعة من أصحاب المؤسسات ،وبناء على هذه الدراسة قام بتكوين مجتمع
االندماج المعرفي الخاص بنموذج فرضيات هذه الدراسة ،وتقوم بشرح المكونات الوظيفية ودعم
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اإلمكانيات والبناء التنظيمي وعرض عمليات وآليات التبادل المعرفي .وقام مركز ) (SMIببناء
( )7نماذج تجريبية لمجتمع االندماج المعرفي حيث تم بناء خمسة بشكل كلي جديد واالثنتان تم
اضافتهم على شيء موجود والمزيد من األبحاث المشاريع التقليدية ،احدى هذه المشاريع الطائرة
الصامتة حيث تم تقديمها كدراسة تفصيلية وحيث قامت الدراسة بتحليل للنتائج واالضافات
المتعلقة بالمجتمع االندماجي المعرفي وعرضت الدروس واآلثار المستقبلية لهذا المشروع وتم
ختم الدراسة من خالل وصف المدى الواسع والرئيسي لعالقة الموضوع بهذا المنهج بالنسبة
للمؤسسات والدول األخرى وتقديم اقتراحات للجامعات.
 .3دراسة برامويل  Bramwellوولف  )8006(Wolfeبعنوان " :الجامعات والتنمية
االقتصادية :جامعة واترلوو لريادة األعمال"
The

Development:

Economic

Regional

and

Universities

Entrepreneurial University of Wateloo
هدفت لمناقشة مساهمة بعض الجامعات بخصوص الديناميكية االقتصادية على الصعيد
المحلي واإلقليمي وأكثرها فاعلية في مقترحات التصورات الديناميكية والتي تشير إليه األوصاف
اآللية .من أجل إيجاد معرفة أو علوم قابلة للتسويق أو باحثين مؤهلين تقوم الجامعات بإنتاج
آليات أخرى لنقل المعرفة مثل :جذب مواهب إلى االقتصاد المحلي والتعاون مع الصناعات
المحلية من خالل توفير الدعم التقني الرسمي وغير الرسمي .حيث قامت جامعة (واترلوا،
أونتاريو ،كندا) بعمل دراسة حالة بشكل مفصل بالتعاون مع تقديم البرامج التعاونية وبرامج
التعليم الريادية وابتكار سياسة الملكية الفردية ،وتوضيح الطريقة التي ساهمت بها الجامعة في
النمو والتطوير في االقتصاد المحلي واإلقليمي.
 .4دراسة دونالد  Donaldوآخرون ( )8003بعنوان " :أثر تقييم الممارسات التنظيمية
لنسبة الجامعات اإلنتاجية لنقل تكنولوجيا المكاتب :دراسة استكشافية"
Assessing the Impact of Organizational Practices on the Relative
an

offices:

Transfer

Technology

University

of

Productivity

Exploratory Study
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هدفت إلى تقديم األدلة الكمية والنوعية لإلنتاجية ،حيث أشار الباحثون إلى النتائج
التجريبية التي تتميز بها أنشطة نقل تكنولوجيا المكاتب والتي تتميز بعوائد ثابتة على نطاق
واسع للجامعات ،وقد تعتمد إنتاجية الجامعات على الممارسات التنظيمية التي تقوم بها ،وقام
الباحثون باستخدام المنهج النوعي ،فقاموا باستخدام أداة المقابلة حيث أجروا ( )44مقابلة نوعية
مع رجال األعمال والعلماء والمسؤولون في الجامعات ،وقد استنتج الباحثون أن العوامل
التنظيمية األكثر أهمية هي أنظمة مكافأة أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأيضاً أن هناك
حواجز بين الجامعات والشركات.
 .5دراسة دوتريو  )8003( Doutriauxبعنوان" :الجامعة والصناعة والروابط بينهما
ومدى تطوير مجموعات المعرفة في كندا"
University-Industry Linkages and the Development of Knowledge
Clusters in Canada
هدفت إلى البحث عن نظم االبتكار في الجامعة والصناعة والروابط بينهما ومدى
تطوير مجموعات المعرفة في كندا ،والتي توضح دور المؤسسات المحلية والشبكات في التنمية
اإلقليمية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )44مجموعة من مجموعات المعرفة األكثر نشاطاً وعلى
أثر التعاون بين الجامعات والصناعة على تنميتها .وتخلص الورقة بنتائج أهمها :أن الجامعات
الكندية في كثير من األحيان تمتلك حاف اًز للتنمية من الحكومة والصناعة التي تعتبر من العوامل
األساسية التي تؤدي إلى النمو والنجاح.
 .6دراسة فيلر  Fellerوآخرون ( .)8008بعنوان " :آثار أبحاث الجامعات على االبتكار
التكنولوجي في الصناعة :أدلة من مراكز البحوث الهندسية".
Impacts of Research Universities on Technological Innovation in
Industry: Evidence from Engineering Research Centers
هدفت البحث عن أثر أبحاث الجامعات على االبتكار التكنولوجي في الصناعة والتي
تشكل مراكز البحوث الهندسية معظم األداء بين مراكز البحوث بين الجامعات والصناعة
والحكومة .وتشير نتائج المسوحات الدراسية والمقابالت مع ( )444شركة مشاركة (ERCS
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) 18أنشئت بين عامي  4354و  4333إلى أن الشركات تشارك في المقام األول للوصول إلى
وسائل تمهيدية للمعرفة القابلة للتسويق بدالً من المنتجات والعمليات المحددة .عالوة على ذلك
فقد أشارت هذه النتائج إلى استمرار إشكالية الدعم الصناعي ل و و ERCSوذلك عقب انتهاء
تمويل الو و و  NSFبعد الوصول إلى الحد األقصى لعدد السنوات ( )44المسموح بها بموجب هذا
البرنامج ،والضغوطات ذات الصلة على  ERCSمن أجل توجيه أبحاثهم لتكون ذا مدى أقصر
وأكثر تطبيقاً.

 .4دراسة جيري  Jerryوسوكانيا  )8008( Sukanyaبعنوان" :تأثير الملكية الفكرية
على النمو والكفاءة للجامعة المنتجة"
"Growth and productive efficiency of university intellectual property
"licensing
هدفت إلى تشجيع التفاعل بين الجامعات والقطاع الخاص عن طريق استثمار موارد
الجامعة بالكامل باعتباره مصدر للنمو االقتصادي والقدرة التنافسية وقد هدفت السياسة العامة
إلى زيادة التأثيرات التجارية من الجامعات ،وقد تضمن مجتمع الدراسة ( )442جامعة ،وفي
التجربة األولى شملت ( )47جامعة لكل سنة على مدار ( )6سنوات ،وتم وضع العديد من
المعايير لقياس مدى النمو والكفاءة للجامعة المنتجة ،وخلصت الدراسة بالعديد من النتائج والتي
كان من أهمها :النمو الكبير في تمويل أنشطة الجامعات األمريكية ،وقد ع از الباحثان ذلك إلى
النشاط التجاري فضالً عن استخدام التكنولوجيا في الجامعات وتسويقها للشركات ،باإلضافة إلى
زيادة المدخالت للجامعة عن طريق البحوث وبراءات االختراع.
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 .6دراسة غروسمان  Grossmanوآخرون ( )8006بعنوان" :مساهمات البحث العلمي
في األداء الصناعي في قطاعات الصناعة الخمسة".
"Contributions of Academic Research to Industrial Performance in
"Five Industry Sectors
هدفت عرض مساهمات البحوث األكاديمية التابعة لألكاديمية الوطنية للهندسة دراسة
باإلجماع توثق في األداء الصناعي في قطاعات الصناعة الخمسة نتائج ،الخدمات المالية،
األجهزة الطبية ،نظم الشبكات واالتصاالت ،والنقل ،والتوزيع ،والخدمات اللوجستية .هذا وقد
ساهم البحث بمساهمات كثيرة وبدرجات متفاوتة لجميع الصناعات الخمس.
حيث تراوحت من الخريجين المدربين في تقنيات البحث الحديثة ،إلى المفاهيم األساسية
و"األفكار الرئيسية" ،وتطوير األدوات والنماذج ،والمنتجات القابلة للتسويق ،والعمليات،
والخدمات في أنظمة الشبكة ،هناك تاريخ لمشاركة الجامعة في الخدمات كاختبار األسرة لمفاهيم
الشبكات الجديدة .يوفر المركز الطبي األكاديمي بيئة مميزة لفحص وتحسين تدريجي لألجهزة
الطبية من أجل إجراء التجارب األساسية السريرية .أما في مجال الخدمات المالية ،فتعتبر
اسهامات البحوث األكاديمية في علمي الرياضيات واالقتصاد ذات أهمية بالرغم من شح البنية
التحتية المتطورة للصناعة .هذا وتعرض التحديات والفرص المتاحة لتعزيز إسهامات البحث
العلمي في مجاالت البحوث التنظيمية ،واالبتكار ،واالبتكار في قطاع الخدمات ،وتكنولوجيا
المعلومات ،وحقوق الملكية الفكرية ،ودور وهوية الجامعة.
 .5دراسة (ريكارد Richard)6556،بعنوان":المشاركة المجتمعية في جامعة ديبول –
أمريكا"
""Engagement with society at DePaul University
هدفت إلى تقويم الجهود التي تقوم بها جامعة ديبول في شيكاغو لتحقيق االرتباط الفعال
بين الجامعة والمجتمع ،ولتحقيق هذا الهدف اختارت الدراسة ثالث مجاالت تقدم الجامعة من
خاللها خدماتها للمجتمع ،والمجاالت هي (الخدمات التعليمية ،التدريب التحويلي ،البحوث
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التطبيقية) ومن خالل تحليل جهود الجامعة في كل من هذه المجاالت توصلت الدراسة لنتائج
أهمها أن جامعة ديبول تسهم بمستوى مرتفع في مجالي الخدمات التعليمية والتدريب التحويلي،
أما بالنسبة لمجال البحوث التطبيقية فقد كان مستوى إسهام الجامعة فيه أقل من المجالين
اآلخرين ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من المعوقات التي تعوق االرتباط الفعال بين الجامعة
والمجتمع كان من أهمها :تقليدية البرامج الجامعية،وضعف ثقة المجتمع في قدرة الجامعة على
حل مشكالته ،وغياب التنسيق بين احتياجات المجتمع البشرية وشروط قبول الطلبة بالجامعة.

.60

دراسة جامسون  Gamsonوآخرون )6556( :بعنوان" :الجامعة ومشاركتها

مع المجتمع"
""The University in Engagement with Society
هدفت لتحديد الدور الذي ينبغي أن تقوم به الجامعة لتحقيق االرتباط بالمجتمع ،وتناولت
الدراسة ثالثة مجاالت تعبر عن هذا الدور هي :الخدمات الطالبية ،والخدمات التعليمية،
والخدمات العامة ،وحددت الدراسة األنشطة والجهود التي ينبغي أن تقدمها الجامعة في
المجاالت الثالثة السابقة ،وتوصلت إلى أن من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق االرتباط
الفعال بين الجامعة والمجتمع هو تلبية الجامعة الحتياجات المجتمع من األفراد بالشروط
والمواصفات المرجوة ،وادراك المجتمع الحتياجات الجامعة خاصة االحتياجات المادية ،واسهامه
في تلبية تلك االحتياجات.
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ثانيا :الدراسات التي تتعلق بالفعالية التنظيمية
وتنقسم إلى  :دراسات محلية ،دراسات عربية ،ودراسات أجنبية وفق التسلسل الزمني من األحدث
لألقدم على النحو التالي:
الدراسات المحلية:
دراسة طبيل()8063بعنوان "تخطيط المسار الوظيفي وعالقته بالفاعلية التنظيمية في وزارتي
العمل والشئون االجتماعية"
هدفت التعرف على عالقة تخطيط المسار الوظيفي بالفاعلية التنظيمية وذلك من خالل
دراسة حالة تطبيقية في و ازرتي الشؤون االجتماعية والعمل ،بقطاع غزة ،وكذلك قياس تأثير
المتغيرات الديموغرافية على هذه العالقة.
واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث لمالئمته لطبيعة البحث ،وتم توزيع
االستبانة على أفراد مجتمع البحث البالغ عددهم ()443موظفا وموظفة من أصحاب المسميات
اإلشرافية في الوزارتين ،مستخدما أسلوب المسح الشامل وبلغ عدد االستبيانات المستردة ()443
استبانه ،أي بنسبة  %433من االستبيانات الموزعة.
وتوصل الباحث إلى وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين تخطيط المسار
الوظيفي والفعالية التنظيمية بمجاالتها (معدل اإلنتاجية لدى الموظفين ،مستوى الدافعية ،درجة
الرضا الوظيفي لدى الموظفين ،مشاركة الموظفين في صناعة القرار ،واالهتمام بتدريب الموارد
البشرية) ،وأثبت الباحث أنه اليوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المبحوثين
حول تخطيط المسار الوظيفي وعالقته بالفاعلية التنظيمية طبقا لمتغي ارت(الجنس ،العمر،
المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخدمة).
وأوصى الباحث بتصميم منظومة ونماذج مقترحة لتخطيط وتنفيذ المسارات الوظيفية
للموظفين ،واطالعهم على هذه الخطط بصورة مسبقة مما يؤثر في زيادة والئهم للمؤسسة ويساعد
على خلق حالة من االستقرار ،وزيادة المشاركة والتنسيق بين المستويات اإلدارية العليا واإلشرافية
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في التخطيط للمسار الوظيفي ،وتقديم النصح واإلرشاد والمساعدة لجميع الموظفين في توضيح
أهدافهم ومساعدتهم في تحقيقها ،واالهتمام بمستوى الدافعية لدى الموظفين من خالل الحوافز
المادية والمعنوية ،وتوضيح العالقة بين الدافعية للعمل والمسار الوظيفي ،ومتابعة معدالت
اإلنتاجية لدى الموظفين ،من خالل التأكد من تأدية المهام بكفاءة وفعالية ،زيادة فعالية المشاركة
في صناعة القرار لدى الموظفين ،من خالل بناء السياسات العامة والخطط في الو ازرات على
المشاركة الفاعلة.
دراسة بنات()8008بعنوان "الفعالية التنظيمية للجامعات الفلسطينية :الجامعة اإلسالمية بغزة
–دراسة حالة"
هدفت هذه الدراسة التعرف على مستوى الفعالية التنظيمية للجامعة اإلسالمية بغزة من
خالل الكشف عن مدى تحقق الفعالية التنظيمية للجامعة على مقياس الفعالية التنظيمية الكلي،
وعلى كل بعد من أبعاده،واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي بالدراسة.وقد أجريت الدراسة
على عينة عشوائية طبقية تكونت من( )224عضوا من أعضاء الهيئة األكاديمية والهيئة اإلدارية
في الجامعة اإلسالمية غزة .وقد مثلت تلك العينة ما نسبته  %33من المجتمع األصلي للدراسة.
وأظهرت النتائج ارتفاعا في مستوى الفعالية التنظيمية للجامعة اإلسالمية على المقياس
الكلي ،باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )3.34بين تقديرات
أفراد العينة الكلية لمستوى الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير الوظيفة (أكاديميين ،إداريين ) ،وذلك
لصالح اإلداريين .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )3.34بين تقديرات
أفراد العينة الكلية لمستوى الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في الجامعة .ووجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )3.34بين تقديرات أفراد العينة الكلية لمستوى
الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير الكلية(كليات شرعية ،كليات إنسانية ،كليات علمية) وذلك لصالح
الكليات الشرعية ،جاء بعدها على الترتيب :الكليات اإلنسانية ثم الكليات العلمية.
وأوصت الدراسة الجامعة اإلسالمية بالمحافظة على مستوى فعاليتها المرتفع والعمل على
تحسينه من خالل االهتمام أكثر بتعزيز النمو المهني ألعضاء الهيئة التدريسية.وتعزيز رضا
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الموظفين عن العمل ،وتعزيز النمو الشخصي للطلبة .وتحسين الممارسات اإلدارية والعمليات
الداخلية.
الدراسات العربية:
 .4دراسة الصيد( )8006بعنوان ":الترقية والفعالية التنظيمية-مطاحن الحروش نموذجا".
هدفت التعرف على أهم المحكات التي تحكم الظاهرة التنظيمية الموجودة في سياق
تنظيمي يتميز بالتغير من نمط إداري إلى آخر ،في ظل المنافسة التي تتميز باالنفتاح على
اقتصاد السوق ،محاوال بذلك تقصي واقع الترقية في عالقتها مع الفعالية التنظيمية بمركب
مطاحن الحروش كنموذج يعكس واقع المؤسسة الجزائرية ،واإلجابة على السؤال الرئيس ،هل
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الترقية والفعالية التنظيمية؟
اعتمد الباحث المنهج الوصفي باختيار عينة طبقية عشوائية ،شملت  73عامالً بنسبة
 %43من المجتمع ،مستخدما االستبانة كأداة بحث للدراسة.
وكانت نتائج الدراسة في مجملها مؤكدة على الصدق األمبريقي لفروض الدراسة ،وأكدت
صدق بعض النتائج التي توصلت إليها دراسات أخرى .ولعل أهم ما كشفت عنه هذه الدراسة هو
وجود عالقات إرتباطية بين المعايير الموضوعية للترقية و زيادة معدالت الرضا الوظيفي للعمال.
وان الدراسة الراهنة قد أجريت في سياق اجتماعي متميز ،و قد توصل الباحث الى عدد من
النتائج التي تؤكد خصوصية هذا السياق .ولكن تبقى مسألة العالقة بين الترقية و الفعالية
التنظيمية محل جدل و نقاش وفقا لطبيعة العينة و االستراتيجيات المعتمدة من طرف المؤسسة
المحكومة بأطر و أنظمة اجتماعية واقتصادية و سياسية متباينة.
 .8دراسة الشلبي والخوالدة()8006بعنوان " دور الحكومة االلكترونية في تعزيز الفاعلية
التنظيمية " دراسة حالة وزارة المالية األردنية "
هدفت التعرف إلى أثر وطبيعة العالقة ما بين الحكومة االلكترونية بأبعادها (القابلية،
األمن ،الخصوصية)على الفاعلية التنظيمية في و ازرة المالية األردنية ،ولتحقيق أهداف الدراسة،
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فقد تم تصميم إستبانة وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة و البالغ عددهم (  )73مفردة ،ولقد تم
استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  ) SPSSلتحليل بيانات الدراسة والتي
توصلت للنتائج التالية -:
 -4تتوافر في المواقع االلكترونية الخاصة بالو ازرة خصائص ( القابلية األمن ،الخصوصية )
بمستويات مقبولة.
 -2تسهم مواقع الو ازرة االلكترونية بتحقيق الفاعلية التنظيمية.
وأخي اًر فقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها -:
 -4ضرورة تعريف األفراد العاملين في الو ازرة بمفهوم الحكومة االلكترونية وبأهمية تطبيقها،
والعمل على تحسين قدراتهم على استخدام برمجياتها المختلفة.
 -2ضرورة االهتمام بالبرمجيات التي تساعد في توفير الحماية الكافية لمواقع الحكومة
االلكترونية المستخدمة في الو ازرة.
 -4ضرورة االهتمام بتوفير الخصوصية لألشخاص المتعاملين مع الشبكات التي تستخدمها
الحكومة االلكترونية.

 .3دراسة بن نوار( )8004بعنوان  ":الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية من وجهة
نظر المديرين والمشرفين  :دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية إلنتاج العتاد الفالحي".
هدفت الكشف وتحديد العوامل واألسس الفعالة التي من شأنها مساعدة المؤسسات
الوطنية الجزائرية على النهوض ثم البدء في تطوير وانماء نفسها حتى تحقق األهداف التي قامت
من أجلها .ومن ثم الصمود أمام "الغزو" الصناعي للشركات العالمية.
ولقد صممت عينة البحث بطريقة عشوائية ،حيث ضمت المشرفين والمديرين بالمؤسسة
الوطنية إلنتاج الج اررات والمحركات بقسنطينة .حيث كان هدف الدراسة النهائي يتمثل في تحديد
بعض الجوانب التنظيمية الواجب االعتناء بها حتى تتحقق دراجات مقبولة من الفعالية في األداء
العام للمؤسسة .ألن بلوغ هذه األهداف يجب أن يكون مرتبطا بتوفير جملة من الشروط والعوامل
المساعدة .وهنا تكمن المشكلة .بمعنى؛ ما هي هذه العوامل؟ وكيف يمكن تحديدها؟.
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وقد توصلت الدراسة إلى تحديد جملة من العوامل أو المؤشرات التي تساعد المؤسسة
على تحقيق جميع أهدافها بفعالية ،وهذا حسب رأي المبحوثين من اإلطارات اإلدارية .هذه
المؤشرات هي:
 الرجل الناسب في المكان المناسب والحرية والقدرة على اتخاذ الق اررات الهامة. توسيع دائرة التشاور فيما يتعلق بحياة المؤسسة والصرامة في تطبيق العقوبات. سماع انشغاالت العمال و جعل المصلحة العامة فوق المصلحة الفردية. -انتهاج الطرق العصرية في اإلدارة مع االتصاف بالمرونة والصرامة في نفس الوقت وحسب

الظروف.

 تحديد المسؤوليات واالهتمام بالفعاليات النشطة. التكوين الجيد وحسب االختصاص وتوفير الحوافز المناسبة. منح السلطة لشخص واحد والتقليل من النظام البيروقراطي.االلتزام بالمعايير األخالقية في العمل .إن المالحظة األساسية التي يمكن تسجيلها بالتمعن في

هذه المؤشرات ،هي الغياب الكلي لمؤشر يطالب بتحسين ظروف العمل الحالية ومنها مثال؛
اقتناء التكنولوجيا الحديثة ،تحسين األجور ،تحسين ظروف العمل الفيزيقية...

 .4دراسة الهاشمي( )8060بعنوان" :دور العملية التدريبية في رفع الفعالية التنظيمية
للمؤسسة-دراسة حالة :سونلغاز"
هدفت إبراز دور وأهمية العملية التدريبية في تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية كبيرة .وقد
ركزت الدراسة على مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري ،تقدم خدمات عامة ،متمثلة في مؤسسة
سونلغاز ،الجزائر .وكانت الدراسة على مدة خمس سنوات متوالية من سنة  2333إلى
سنة 2008 –.واقتصرت الدراسة على ثالث فئات أساسية من العمال ،هم اإلطارات ،المهنيون
والتنفيذيون ،الذين يشكلون مجموع الكفاءات لدي المؤسسة موضوع الدراسة .وكان المنهج
المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي ،الذي تطلب األمر استخدامه
مبرز بذلك اإلطار النظري للفعالية التنظيمية ،مؤشراتها ،مداخلها ودور
ا
في الجانب النظري،
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التدريب في تنمية مهارات وكفاءات العاملين ،كما تم استخدام منهج دراسة الحالة في الجانب
مبرز أثر العملية التدريبية في رفع وتحسين الفعالية في المؤسسة العمومية الجزائرية
ا
التطبيقي،
(سونلغاز(.
وقد تم اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،على كل من وثائق المؤسسة التي تعبر عن واقع
المؤسسة بلغة إحصائية كمية ،وكذاك على االستبيان الموزع على  67عامل ،والذي يعبر
عن نظرة العمال لواقع التدريب وقد خلصت الدراسة إلى أن مؤسسة سونلغاز مازالت تعاني
من صعوبات كثيرة ومتعددة في أدائها ،فهي مازالت لم تصل بعد إلى مستويات عالية من
التشغيل وخلق قيمة مضافة تمكنها من مجابهة المنافس األجنبي وان كان هناك مؤشرات جيدة
تبين عكس ذلك ،إذ تمكنت من تقييم البرنامج التدريبي القائم على التحديد الفعلي لالحتياجات
التدريبية.

.5

دراسة الخطيب وآخرون(  )6555بعنوان :الفعالية التنظيمية للجامعات الرسمية في

األردن".
هدفت

إلى

تقييم

الفعالية

التنظيمية

للجامعات

األردنية

الرسمية

األربع

( األردنية ،اليرموك ،مؤتة ،والعلوم والتكنولوجيا األردنية) وبيان أثر اختالف كل من الجامعة،
والرتبة األكاديمية ألعضاء الهيئة التدريسية في تقدير مستوى الفعالية التنظيمية لهذه الجامعات.
اشتملت عينة الدراسة على  436من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية
الرسمية األربع من ذوي الرتب األكاديمية :أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد ،مدرس .مثلت
ما نسبته  %23من مجتمع الدراسة.
استخدم الباحث مقياس كاميرون ( ) Cameronللفعالية التنظيمية ،بعد ترجمته وتطويره
ليتناسب مع البيئة األردنية.
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وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ،ما يلي -:وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
الجامعات األردنية الرسمية األربع ( األردنية ،واليرموك ،ومؤتة ،والعلوم والتكنولوجيا األردنية) في
مستوى الفعالية التنظيمية لهذه الجامعات ،وذلك على المقياس الكلي.
 كانت جميع الفروق المالحظة في مستوى الفعالية التنظيمية لصالح الجامعة األردنية ،جاءبعدها على الترتيب :جامعة العلوم والتكنولوجيا ،وجامعة اليرموك ،وأخي ار جامعة مؤتة.
 تدني مستوى الفعالية التنظيمية للجامعات األردنية الرسمية بشكل عام ،حيث كانت كل منجامعة اليرموك ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا ،وجامعة مؤتة دون المتوسط العام .أما الجامعة
األردنية ،فقد كان مستوى فعاليتها التنظيمية بمستوى المتوسط العام.
 يختلف ارتفاع أو انخفاض الفعالية التنظيمية لكل جامعة من هذه الجامعات باختالف أبعادالفعالية التنظيمية التسعة.

الدراسات األجنبية :
 .6دراسة أبو شاويش  (2014 )،ABU SHAWISHبعنوان
" The influence of transformational leadership، Organizational
culture، And strategic change on organizational effectiveness
" in Palestinian higher education.

تأثير القيادة التحويلية ،والثقافة التنظيمية ،كتغيير استراتيجي في الفعالية التنظيمية في مجال

التعليم العالي الفلسطيني.

هدفت إلى إب ارز مشكلة تدني الفعالية التنظيمية في الجامعات الفلسطينية من خالل
الكشف عن الصلة بين القيادة التحويلية ،الثقافة التنظيمية والتغيير االستراتيجي و الفعالية
التنظيمية .و لهذا الغرض عمدت الدراسة إلى استخدام أسلوب دراسة الحالة و توظيف طريقة
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البحث المختلط المتتابع""sequential mixed method design approach

حيث تم

استخدام استخدام الطرق الكمية و الكيفية في جمع و تحليل البيانات.
شملت العينة الكمية  437مشاركا اختيروا عشوائيا من مجتمع الدراسة البالغ عدده 744
موظفا ،في حين شملت العينة الكيفية  3مشاركين تم اختيارهم بطريقة قصدية ممن شاركوا في
تعبئة االستبيانات (من العينة الكمية).
و أظهرت النتائج أن القيادة التحولية و الثقافة التنظيمية و التغيير االستراتيجي هي
أبرز مؤشرات الفعالية التنظيمية في التعليم العالي في فلسطين.
وأظهرت النتائج أن بعد الثقافة التحويلية أثر سلبا على العالقة بين بعد سلوك التأثير
المثالي و بعد صياغة االستراتيجية ،و مع ذلك فإن نتائج العينة النوعية قد فسرت أن هذا
التأثير السلبي للثقافة التحولية

في العالقة بين القيادة التحولية والتغير االستراتيجي سببه

معتقدات القيادة الجامعية غير الداعمة للتغيير وهذا يظهر أن الثقافة التنظيمية لم تكن فعالة
بالشكل المثالي .واستوجبت النتائج النوعية تآزر بين القيادة التحولية و الثقافة التنظيمية حيث
تعجز القيادة التحولية  /بمعزل عن الثقافة التنظيمية الداعمة عن احداث التغيير .في النهاية فقد
أظهرت النتائج أيضا بأن التغير االستراتيجي قد لعب دور المتغير الوسيطً في العالقة بين القيادة
التحولية والفعالية التنظيمية.
وخلصت الدراسة إلى أن القيادة التحولية ،الثقافة التنظيمية و التغيير االستراتيجي هي العوامل
الرئيسة للفعالية التنظيمية في التعليم العالي في فلسطين .و يجب على قيادات الجامعات تحويل
انتباههم إلى هذه العوامل الواعدة للفعالية الجامعية .وبناء على أن تأثير القيادة التحولية على
التغيير االستراتيجي

يعتمد على الثقافة التنظيمية ،فإنه يتوجب على قيادات الجامعات

الفلسطينية العمل على خلق مستويات مثلى للثقافة الجامعية لتدعيم دور القيادة التحولية في
التغيير االستراتيجي إلى أقصى درجة.

114

.8

دراسة دينسون ) ) Daniel R Denison & others, 2003بعنوان:

""Corporate culture and Organizational effectiveness.
ثقافة الشركات و الفعالية التنظيمية.
هدفت التعرف إلى أكثر التحديات في مجال اإلدارة العالمية وهي تطبيق النظريات
وتطوير النماذج في جزء في قسم من العالم ونالحظ إن كل النظريات التي ظهرت واجهت هذا
التحدي.ومعظم التحديات األخرى واجهها مطوري النظريات لتطوير إطار عام إداري مفيد كمرجع
لتحديد نظرية بالرغم من اختالف الثقافات(االختالف في التصرف والسلوك والقيم في العمل
والحضارات ) والتحدي األكبر عدم وجود بيانات مقارنة للثقافات اإلدارية،وقد تم إيجاد قليل من
الدراسات تركز على "تأثير وفعالية المنظمات عبر الثقافات المختلفة ".
وقد اقتربت هذه الدراسة من هذه المخاطر والتحديات من خالل اختبار الصلة بين ثقافة
المنظمة والفعالية وذلك على النحو التالي -:
 (االختبار األول) من خالل معلومات من ( )243منظمة من أوروبا وجنوب أمريكا واسياوكانت النتيجة كمفاجأة بأن هناك مستوى عالي من التشابه في النتائج عبر اختالف القارات
والثقافات اإلدارية.
( -االختبار الثاني) تم باستخدام معلومات من ( )245منظمة من سبع دول هي

(كندا،

الب ارزيل ،استراليا ،أمريكا ،اليابان ،جمايكا ،جنوب أمريكا) ،كانت هذه المنظمات تعمل في نفس
المجال وقد بينت النتائج مستوى عالي من التشابه في ( )4من هذه الدول واالختالف وقع بين
اليابان وجمايكا.وبالتالي نتيجة البحث بعد تحليل الدراستين بتكوين صورة بإمكانية الربط بين
فعالية المنظمة وثقافتها ".كما وبينت هذه الوحدة الثقافات األربعة الخاصة بفعالية المنظمة وهي:
( ارتباط األفراد بمنظماتهم ،والثبات على جهد واحد ،والهدف ،والمرونة).
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.3

دراسة براون ) (Brown, 2000بعنوان:

Organizational effectiveness in nonprofit human service
Organizations: The influence the board of directors.
الفعالية التنظيمية في المنظمات غير الهادفة للربح خدمة اإلنسان  :تأثير مجلس اإلدارة.
هدفت الكشف عن تأثير أداء مجلس اإلدارة والشخصية السياسية للمجلس (مثالً ،تركيب
مجلس اإلدارة ،تنوع االتجاهات ،واستراتيجيات التعيين) ،على أربعة أبعاد للفعالية التنظيمية
( نتائج المخرجات ،إدراك الشرعية القانونية للمؤسسة ،اكتساب الموارد المالية ،والقيادة اإلدارية
التنفيذية) في منظمات الخدمة اإلنسانية غير الربحية.
تكونت عينة الدراسة من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة ( )64مدير تنفيذي
( )%26أو ( )34عضو مجلس إدارة ( )%23يمثلون ( )62منظمة غير ربحية (.)%23
تم التوصل لتقييمات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة لهذه العناصر من خالل
بحوث مسحية ومقابالت ودراسة تتبعية .حيث تم ارسال أوراق البحوث المسحية بالبريد إلى
( )243منظمة غير ربحية في منطقة لوس انجلوس الكبرى .باإلضافة إلى مقابالت تتبعية
مختارة تواصلت مع اثنين من المديرين التنفيذيين وعضو مجلس واحد.
وقد ظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين أداء مجلس اإلدارة وثالثة أبعاد للفعالية.
في حين كانت توجد عالقة سلبية بين إدراك الشرعية وأداء مجلس اإلدارة ،ويرجع أداء مجلس
اإلدارة واستجابات المدير التنفيذي ظهرت في كل المقاييس .ولم توجد أية عالقة بين اختالفات
األعضاء المتزايدة في المجلس وأداء المجلس أو فعالية المنظمة .وتبين أن استراتيجيات التعيين
في مجلس اإلدارة هي السبب في االختالفات الملموسة في فعالية المنظمة وأداء المجلس .وتؤيد
هذه الدراسة عموماً نتائج تم التوصل إليها في أبحاث سابقة مع أنه توجد عالقة موجبة قوية بين
أداء مجلس اإلدارة وفعالية المنظمة ،ومع ذلك فإنها لم توضح ميكانزمات (آليات) تلك العالقة.
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وقد ظهرت استراتيجيات تعيين األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة على ما يبدو مهمة وذات تأثير
في تحسين أداء المجلس .ولقد تم االستنتاج أن نماذج إدارية مختلفة يمكن أن يكون لها ارتباط
بفعالية المنظمات.

.4
the

دراسة فالمر ) (Flamer, 2000بعنوان:
of

exploration

existentialist

Organizational

An

effectiveness of higher education institutions and their
leaders.
"استكشاف فعالية مؤسسات التعليم العالي وقادتها من منظور وجودي"
هدفت إلى إعطاء

تعريف للفعالية التنظيمية من

وجهة

نظر اإلداريين

في مؤسسات التعليم العالي ،ولنفهم كيف أن معنى العمل لديهم يتناسب مع تعريف الفعالية
التنظيمية لدى كل منهم .وقد تضمنت عناصر اإلطار المفاهيمي نظريات الوجودية التنظيمية،
فعالية المنظمات ،مغزى العمل للفرد ،توجه الفرد نحو العمل ،وتماسك خبرات العمل .ولقد تم
تصميم أسئلة البحث في هذه الدراسة لتكشف معنى التجارب الحية ل و و( )44من اإلدارات التربوية
العليا .وكان منهج البحث في هذه الدراسة يرتكز على المنهج الظواهري ومقابالت تمت مع
الرؤساء ورؤساء األقسام األكاديمية ونواب الرؤساء للمالية والميزانية ونواب الرؤساء لشؤون
الطلبة ألربع جامعات .ولقد تم تعهد تلك الدراسة على أمل أن النتائج ستفعل أكثر مما تضيف
لما كتب في موضوع الفعالية التنظيمية في التعليم العالي .حيث كان هناك أمل أن تنقل هذه
الدراسة النقاش في موضوع فاعلية المنظمة إلى سؤال عالمي :هل من الممكن الحكم على
المنظمة من خالل قدرتها الجيدة على إيجاد مكان يشجع فيه أعضاؤها أن يجدوا معنى في
حياتهم؟
ولقد تم استخالص ستة استنتاجات من تلك البيانات .ومن بينها أن معظم المستجيبين قد
عرفوا الفعالية التنظيمية بمفهوم المهام أو تحقيق الهدف ،صحة األعمال الداخلية ،والوفاء
بالمتطلبات المتغيرة للمستفيدين الخارجيين .ولقد انقسم القادة في هذه الدراسة إلى نصفين تقريباً
117

فيما إذا كان يوجد ارتباط قوي بين تعريفاتهم للفعالية التنظيمية ،والصحة التنظيمية .عالوة على
ذلك فإن القادة قد اختلفوا في مسألة كيف أن فعاليتهم الشخصية ذات صلة بفعالية منظماتهم .ن
صلة قوية بين الفعالية الشخصية والفعالية التنظيمية لم ينظر إليها على أنها بالضرورة في صالح
القادة أو منظماتهم.

.5

دراسة هاريسون ) (Harrision, 2000بعنوان:

college

community

leadership

and

Transformational
effectiveness.

"القيادة التغييرية وفعالية كليات المجتمع"
هدفت الدراسة إلى المقارنة بين نوعين من القيادة التربوية هما :القيادة التغييرية (التي
تتمكن من تلبية احتياجات جماعات مختلفة من أصحاب العالقة بالمؤسسة ،وتمكن اآلخرين من
تحمل المسئولية ،وتحقق النتائج دون أن تكون أوتوقراطية) والقيادة اإلجرائية (التي تركز على
كفاءة عمل النظام (المؤسسة) في سياق المصاعب التنظيمية القائمة) .ومن ثم تحديد العالقة بين
عوامل القيادة التغييرية والقيادة اإلجرائية وأثر كل منهما على فعالية وأداء كليات المجتمع.
ولقد اشترك في الدراسة ( )63كلية مجتمع أمريكية ولقد اتبع في هذه الدراسة الطريقة
الكمية والكيفية .ولقد تم جمع المعلومات عن سلوك القادة من رؤساء الكليات باستخدام مقياس
القادة متعدد العوامل .ولقد تم جمع المعلومات عن فعالية الكلية باستخدام مسح أداء المؤسسات.
ولقد اعتمدت كل من بيانات القيادة وبيانات الفعالية على إدراك أعضاء هيئة التدريس
في الكليات المخصصة .وقد تم تحليل العالقة بين القيادة الرئاسية وفعالية الكلية باستخدام طريقة
االنحدار المتعدد .ولقد تم إجراء مقابلة مع عدد من رؤساء الكليات في هذه الدراسة لتحقيق فهم
أفضل للتعقيدات االجتماعية المتصلة بقيادة كلية المجتمع.
أظهرت النتائج القيادية التغييرية مؤشر أفضل على فعالية المنظمة من القيادة اإلجرائية
بالنسبة لهذه العينة .وحسب المقابالت التي تم القيام بها فإن الرؤساء التغييريين يعتمدون أكثر
على العالقة الشخصية القوية واالتصال المفتوح والثقة لتأسيس وضوح الرؤية أكثر من نظرائهم
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اإلجرائيين .كما أن السلوك القيادي للرئيس يسمح بالتنبؤ بجزء من األداء الكلي للكلية .وهناك
عوامل أخرى تسهم في أداء الكلية وتتضمن ثقافة الكلية والظروف التي يتولى فيها القادة مهامهم
الرئاسية.

.6

دراسة هوانج ) (Huang, 2000بعنوان:

The impacts of information technology on organizational
effectiveness in human service Organizations
" أثر تكنولوجيا المعلومات على الفعالية التنظيمية في منظمات الخدمة اإلنسانية"
هدفت الدراسة الختبار العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والفعالية التنظيمية المستندة إلى
إدراك موظفي القطاع العام لتنظيماتهم .ولقد وسعت الدراسة من تركيز البحث على تكنولوجيا
المعلومات في المؤسسات إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل الفعالية التنظيمية .وتقترح
الدراسة نموذجاً متكامالً يوحد بين األنظمة التقنية االجتماعية وفكرة العمليات الداخلية المستندة
على نظرية القيم المتنافسة ثم تختبر الفروض المشتقة من فكرة العمليات الداخلية .وبحث
موضوع األنظمة التقنية االجتماعية والنموذج المتكامل يسهل فهم دينامية أثر تكنولوجيا
المعلومات على التنظيمات .وهدف هذا االقتراح هو فحص العالقات الداخلية وكيف تؤثر
تكنولوجيا المعلومات وتتفاعل مع فعالية التنظيم .مع إعطاء أهمية خاصة لتعريف مضامين
الفعالية التنظيمية وما يط أر على التنظيم من تغير قبل وبعد تطبيق تكنولوجيا المعلومات
والتأثيرات المختلفة على منظمات الخدمات اإلنسانية في حكومة الوالية مقارنة بأقسام أخرى من
الخلفية النظرية لهذه الدراسة .وتفترض الدراسة أن تؤثر أنظمة تكنولوجيا المعلومات على الفعالية
التنظيمية على ضوء األنظمة االجتماعية للتنظيمات وبالتحديد :االتصاالت ،فعالية الفريق،
تطوير الموظفين ،والرضا عن العمل والترقيات.
وتؤكد نتائج التحليالت فعالية الفريق والتحسينات واالتصاالت والرضا عن العمل
كمتغيرات صالحة ومؤشرات على فعالية المنظمة .ولم يتم دعم "تطوير الموظفين" حتى يكون
مؤش اًر ملحوظاً على فعالية التنظيم تستند عليه الدراسة .ولقد ثبت أيضاً أن تكنولوجيا المعلومات
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كمتغير له ارتباط قوي بالفعالية التنظيمية بعد ضبط كل المتغيرات األخرى في نموذج االنحدار.
ولقد كان هناك تحليالت أخرى مع خمسة متغيرات نظرية متداخلة ذات مغزى تنتج عن وجود
تكنولوجيا المعلومات كمتغير ،وتلك المتغيرات البنيوية في نموذج االنحدار .ولقد تم أيضاً التأكيد
على أن التأثيرات المتداخلة موجودة حقاً لتؤثر في المتغير التابع .ولقد ثبت أن هذا النموذج
المتكامل إنما هو إطار سليم لتقييم تأثير تكنولوجيا المعلومات على قضايا أو موضوعات الفعالية
التنظيمية .وتقترح (وتظهر) نتائج التحليل أن الفعالية التنظيمية ستزداد إذا روعي في تصميم
التنظيم كل من األنظمة التقنية واالجتماعية بطريقة أفضل وليس التركيز على النظام التقني فقط
أو النظام االجتماعي منفرداً .وفي التحليل المقارن لوكاالت متعددة فإن الدراسة ال تقترح (ال
تكشف) عن وجود فرق ملحوظ (جوهري) في إدراك العمال لتأثير تكنولوجيا المعلومات على
الفعالية التنظيمية بين تنظيمات الخدمة اإلنسانية أو بقية التنظيمات العلمية لدى حكومة والية
تكساس .كما تؤيد النتائج تأثير الزمن كمتغير في عالقته بتكنولوجيا المعلومات عند تطبيقها،
وادراك موظفي الوالية للفعالية التنظيمية .ولقد تم في هذه الدراسة مناقشة تطبيقات التعليم المهني
االجتماعي ومنظمات الخدمة البشرية لتطوير استراتيجيات عملية للتطبيق الناجح ألنظمة
تكنولوجيا المعلومات.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:
أوال:التعقيب على الدراسات السابقة المتعلقة بالجامعة المنتجة:

سارت الدراسات السابقة بالترتيب من الحديث الى القديم ووفق البيئة التي جرت فيها
الدراسة (محلية ،عربية ،أجنبية) ،ورغم وجود بعض الدراسات القديمة مثل دراسة
(رشيد ،وسمير ،)4333،ودراسة (ريكارد،Richard)4335،و دراسة جامسون Gamson
وآخرون ،)4335( :فقد رأت الباحثة ضرورة اعتمادها بالدراسات السابقة على اعتبار أن هذه
الدراسات متوافرة لدى الباحثة و قد استندت اليها في هذه الدراسة ولذا فهي ايضا من الدراسات
التي يعتد بها.
و بعد االطالع على الدراسات السابقة توصلت الباحثة إلى أن تلك الدراسات شملت العديد من
األفكار التي أمدتها ببعض التوجيهات المهمة في مجال الدراسة الحالية ,فقد أشارت غالبية
الدراسات السابقة إلى أن نموذج الجامعة المنتجة أثبت جدواه في شتى المجاالت ؛ والحظت
الباحثة أن معظم هذه الدراسات عزفت عن بحث و تطبيق هذا النموذج بالكليات التقنية.
ولم تربط أي من الدراسات بين الجامعة المنتجة والفعالية التنظيمية كونها المؤشر لتحقيق أهداف
المؤسسة التعليمية في بيئة متغيرة وخصوصا فيما يتعلق بالتعليم التقني .وقد تعتبر هذه الدراسة
– على حد علم الباحثة – األولى من نوعها في فلسطين حيث لم يتطرق احد لنموذج الجامعة
المنتجة في مجال التعليم التقني في الكليات التقنية بمحافظات غزة ولم تربط أي دراسة بين
الجامعة المنتجة والفعالية التنظيمية.
لذا كان ال بد من البحث في هذا النموذج في الكليات التقنية وتوضيح متطلبات هذا
النموذج

وكذلك توضيح عالقته بالفعالية التنظيمية لتلك الكليات.و ألن هذا النوع من

البحوث ,يعود بالنفع على الكليات التقنية ذاتها وعلى المجتمع إذ أنها تصبح أكثر قدرة على تلبية
احتياجات المجتمع..
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ثانيا  :التعقيب على الدراسات السابقة المتعلقة بالفعالية التنظيمية:
بعد استعراض ما أتيح للباحثة االطالع عليه من دراسات سابقة ،يتضح أنها اتفقت
جميعاً على ضرورة قياس الفعالية التنظيمية وال سيما للكليات التقنية  ,و ذلك ألهمية دورها في
تنمية األفراد والمجتمعات على حد سواء .وتالحظ الباحثة اآلتي:
 قلة الدراسات العربية حول الفعالية التنظيمية للمؤسسات عموماً وللكليات التقنية بوجه خاصفي مقابل كثرة الدراسات األجنبية ،وقد ترجع محدودية الدراسات العربية إلى غموض الموضوع
من ناحية وعدم االهتمام به من ناحية أخرى.
 أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تكوين تصور عام عن مفهوم الفعالية التنظيميةومؤشرات قياسها األمر الذي عزز من عمق الدراسة الحالية واثراء إطارها النظري ،كذلك أفادت
الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد وبناء أداة الدراسة الحالية.
 هناك عالقة وثيقة بين الدراسة الحالية وبين معظم الدراسات السابقة من حيث اهتمامها بقياسالفعالية التنظيمية ،إال أن الدراسة الحالية ركزت على قياس الفعالية التنظيمية للكليات التقنية
بمحافظات غزة ومن خالل عينة شملت العاملين بالوظائف اإلشرافية بالكليات التقنية بمحافظات
غزة.
ولقد تناولت الدراسات السابقة موضوع الفعالية من جوانب مختلفة ،فتنوعت في أهدافها
واستخدامها إلجراءات البحث من حيث العينة واألداة والمعالجة اإلحصائية كل حسب هدفه
وفروضه ،فأسفر عن تشكيلة واسعة من النتائج .كل ذلك أتاح للباحثة فرصة االستفادة بتلك
الدراسات في إجراء هذه الدراسة.
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ثالثا :ما يميز الدراسة الحالية:
تعتبر هذه الدراسة –على حد علم الباحثة –األولى من نوعها في فلسطين حيث لم يتطرق
احد لنموذج الجامعة المنتجة في مجال التعليم التقني في الكليات التقنية بمحافظات غزة ولم
تربط أي دراسة بين الجامعة المنتجة والفعالية التنظيمية.
لذا كان ال بد من البحث في هذا النموذج في الكليات التقنية وتوضيح متطلبات هذا
النموذج وكذلك توضيح عالقته بالفعالية التنظيمية لتلك الكليات.والن هذا النوع من البحوث،
يعود بالنفع على الكليات التقنية ذاتها وعلى المجتمع إذ أنها تصبح أكثر قدرة على تلبية
احتياجات المجتمع.
ولقد تميزت هذه الدراسة كذلك من حيث العينة والتي تناولت العاملين بالوظائف االشرافية في
الكليات التقنية بمحافظات غزة.
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الفصل الرابع
الطريقة و اإلجراءات
 تمهيد
 منهج الدراسة المتبع
 مجتمع وعينة الدراسة
 أداة الدراسة
 طريقة بناء استبانة متطلبات الجامعة المنتجة
 oصدق األداة

 oثبات األداة
 طريقة بناء استبانة الفاعلية التنظيمية

 oصدق األداة
 oثبات األداة
 أهم األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
 خطوات الدراسة
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

تمهيد:
هدفت الدراسة الحالية الى تحديد مستوى متطلبات الجامعة المنتجة وعالقتها بالفعالية
التنظيمية في الكليات التقنية بمحافظات غزة ،من خالل التعرف إلى الدرجات التقديرية لمستوى
متطلبات الجامعة المنتجة وكذلك التعرف إلى الدرجات التقديرية لمستوى الفعالية التنظيمية
في تلك الكليات ،من خالل أداتين احداهما لقياس مستوى متطلبات الجامعة المنتجة بالكليات
التقنية بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية بها.واالخرى لقياس مستوى
الفعالية التنظيمية في الكليات المذكورة آنفا ،من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية ومن ثم
المقارنة بين درجات األداتين.حيث تناولت الباحثة في هذا الفصل ،وصفاً للمنهج المتبع ،ومجتمع
وعينة الدراسة ،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادها ،وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى
صدقها وثباتها ،وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات،
واستخالص النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

أوال :منهج الدراسة المتبع:
إذ أن الدافع وراء إجراء هذه الدراسة وصف متطلبات الجامعة المنتجة وتوضيح العالقة
بينها وبين الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية ،قامت الباحثة

باستخدام المنهج الوصفي

االرتباطي ،األسلوب التحليلي ،الذي تحاول من خالله وصف الظاهرة.ويعرف عالم()2333
البحوث الوصفية االرتباطية "أنها هي البحوث التي تصف درجة العالقة بين المتغيرات وصفاً
كمياً ،ألن الغرض من جمع البيانات تحديد الدرجة التي ترتبط بها المتغيرات بمعامل االرتباط،
الذي يعني أن درجات متغير ما ترتبط بدرجات متغير آخر"( .عالم.)273:2333،
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ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة:
وبناء على مشكلة
مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي تدرسها الباحثة،
ً

الدراسة وأهدافها فقد تكون مجتمع وعينة الدراسة من جميع العاملين بالوظائف اإلشرافية ،في

الكليات التقنية بمحافظات غزة في العام الدراسي ( 2346/2344الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا ،كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية
والتطبيقية ،كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة ،كلية فلسطين التقنية-دير البلح ،الكلية
الجامعية للعلوم التطبيقية،الكلية العربية للعلوم التطبيقية) وذلك على افتراض أنهم أكثر األفراد
خبرة بالخصائص التي تقيسها األداتان اللتان تخصان الدراسة الحالية .وقد بلغ مجموع عدد أفراد
العينة( )433فردا ،كما هو موضح بالجدول رقم (.)4
جدول رقم (  )5مجتمع وعينة الدراسةويمثل العاملين بالوظائف االشرافية بالكليات التقنية بمحافظات غزة
م.

الكليـــــــــــــة

4

كلية فلسطين التقنية -دير البلح

24

2

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

26

4

كلية تدريب غزة  -وكالة الغوث

44

3

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية – غزة

44

4

كلية المجتمع العربية – رفح

45

6

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية  -غزة

47

7

كلية الدراسات المتوسطة األزهر -غزة

6

عدد العاملين بالوظائف اإلشرافية
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المجمـــــــــوع

المصدر:قسم شئون الموظفين في الكليات التقنية المذكورة للعام الدراسي()2346/2344
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عينة الدراسة االستطالعية:
تكونووت عينووة الد ارسووة االسووتطالعية موون ( )43فووردا ،تووم اختيووارهم بطريقووة عشووائية وذلووك بغوورض
التحقق من الخصائص السويكومترية ألدوات الد ارسوة وهوي معوامالت الصودق والثبوات ،والتأكود مون

امكانيووة تطبيقهووا علووى العينووة األصوولية ،ولووم ي وتم احتسووابهم ضوومن عينووة الد ارسووة التووي تووم التطبيووق
عليهووا .و لووم تكوون هنوواك مشوواكل فووي العينووة االسووتطالعية .وكانووت نتائجهووا متوافقووة مووع اختبووارات

الصدق والثبات.

عينة الدراسة الفعلية :
قامت الباحثة بتوزيع االستبانات على جميع أفراد مجتمع الدراسة ،وعددهم ( )443فرد ،وقامت
الباحثة باسترجاع  34استبانة من العاملين بالوظائف اإلشراقية في الكليات التقنية (الكلية

الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا ،كلية مجتمع غزة
للدراسات السياحية والتطبيقية ،كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة ،كلية فلسطين

التقنية-دير البلح ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الكلية العربية للعلوم التطبيقية) في محافظات
غزة ،بنسبة ( )%53.4من المجتمع األصلي المتبقي بعد العينة االستطالعية والبالغ عددهم

( )443حيث تم اختيارهم بالطريقة المسحية ،كما يوضحه الجدول التالي.
أ -توزيع العينة تبعا لمتغير الكلية:

جدول (  )6توزيع عينة الدراسة تبع ا لمتغير للكلية
التكرار

النسبة %

الكلية
الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس

15

16.1

كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا

12

12.9

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية

11

11.8

كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة

4

4.3

كلية فلسطين التقنية-دير البلح

23

24.7

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

17

18.3

الكلية العربية للعلوم التطبيقية

11

11.8

المجموع

93

100.0

أظهرت النتائج إلى أن توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الكلية أن  %23.7من كلية

فلسطين التقنية-دير البلح %45.4 ،من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية %46.4 ،من الكلية
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الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس %42.3 ،من كلية مجتمع تدريب غزة -أونروا%44.5 ،
من كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية %44.5 ،من الكلية العربية للعلوم التطبيقية،

 %3.4من كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة.
شكل ( )3توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير للكلية
24.7
18.3
11.8

11.8

12.9

4.3

16.1

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
.0

ب -توزيع العينة تبع ا لمتغير لنوع تصنيف الكلية:

جدول ( )4توزيع عينة الدراسة تبع ا لمتغير نوع تصنيف الكلية
التصنيف

التكرار

النسبة %

عامة

21

22.6

حكومية

38

40.9

خاصة

22

23.7

وكالة

12

12.9

المجموع

93

100.0

أظهرت النتائج إلى أن توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير نوع تصنيف الكلية أن  %24.7من

الكليات في العينة تصنف ككليات خاصة %33.3 ،تصنف كليات حكومية %42.3 ،تصنف
وكالة %22.6 ،تصنف كليات عامة.
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شكل ( )4توزيع عينة الدراسة تبع ا لمتغير نوع تصنيف الكلية
50.0

40.9

40.0
23.7

22.6

30.0
20.0

12.9

10.0
.0
وكالة

حكومية

خاصة

عامة

ثالثا:أداة الدراسة(االستبانة):
أوالا :استبانة متطلبات الجامعة المنتجة:

وقو وود ت و ووم إعو ووداد االس و ووتبانة لقي و وواس مسو ووتوى متطلب و ووات الجامع و ووة المنتجو ووة بالكلي و ووات التقني و ووة
بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية بها.

خطوات بناء أداة الدراسة:
 مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واطالع الباحثة على عدد مناالستبانات لكل من (الجماصي ،عشبية) واالستفادة منها في بناء االستبانة وصياغة

فقراتها.

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة. تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -إعداد االستبانة في صورتها األولية.

 عرض االستبانة على المشرفين من أجل اختبار مدى مالءمتها لجمع البيانات. -القيام بالتعديالت في ضوء مقترحات ومالحظات األساتذة المشرفين.

 وبعد القيام بالخطوات السابقة أصبحت االستبانة جاهزة في صورتها األولية لتتكون من( )43فقرة موزعة على مجالين ،انظر الملحق رقم (.)4

 -تم عرض االستبانة على ( )44محكماً من أعضاء هيئة التدريس واالداريين

في

الجامعات والكليات في محافظات غزة (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة
فلسطين ،جامعة غزة ،كلية فلسطين التقنية ) ،والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد
وتعديل وحذف ما يلزم ،والمحلق رقم ( )2يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.
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 في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة مناإلضافة والتعديل ،لتستقر االستبانة في صورتها النهائية

حيث الحذف ،أو

على( )43فقرة ،ملحق

رقم(.)4

 وقد قسمت أداة الدراسة إلى قسميين رئيسيين هما: القسم األول :التعرف على البيانات الشخصية (نوع الكلية ،تصنيف الكلية). القسم الثاني :وهو القسم الذي يعبر عن مجاالت ومتغيرات الدراسة المتعلقة بمدى توفرمتطلبات الجامعة المنتجة ،حيث يتكون من ( )46فقرة ،موزعة على مجالين:
 المجال األول :يناقش متطلبات البنية التحتية ،ويتكون من ( )24فقرة.
 المجال الثاني :يناقش متطلبات الموارد المالية ،ويتكون من ( )46فقرة.
تصحيح أداة الدراسة (االستبانة):
وبناء على رأي الخبراء والمختصين فقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي ( Likert
 )Scaleالمكون لإلجابة على فقرات القسم الثاني ،وكانت اإلجابات على كل فقرة مكونة من ()4
إجابات حيث الدرجة ( )4تعني بدرجة كبيرة جداً ،والدرجة ( )4تعني بدرجة قليلة جداً حسب
جدول رقم (.)5

2

جدول رقم ( )6درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

بدرجة كبيرة جد ا

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جد ا

الدرجة

5

4

3

8

6

2

ويتم االعتماد على قيمة المتوسط الحسابي واألوزان النسبية بشكل أساسي لتحديد مستوى

موافقة أفراد مجتمع الدراسة على فقرات ومجاالت االستبانة ،والجدول رقم ( )5يوضح ذلك.

صدق أداة الدراسة :

صدق االستبانة يعني" أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي.)434 :2343،

كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية،
ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها"

(عبيدات وآخرون.)2334 ،
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وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 -6صدق المحكمين" الصدق الظاهري" :
يستخدم أسلوب رأي المحكمين؛ بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ،ومالءمتها

ألغراض الدراسة ،ويتم ذلك من خالل عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين ذوي

الخبرة ،والمختصين بالموضوع قيد الدراسة ،ويطلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى صدق
وصالحية كل فقرة من فقرات االستبانة ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه ،ووصف

الموضوع الذي أعدت من أجل الدراسة فيه ،وبنا ًء عليه اتبعت الباحثة هذا األسلوب وعرضت
االستبانة على ( )44محكم من المتخصصين في التربية واالدارة واالحصاء ،حيث قدم السادة
المحكمون العديد من التعديالت البسيطة على أداة الدراسة ،واستجابت الباحثة لهذه التعديالت،

وقامت بإعادة صياغة االستبانة في ضوء المالحظات التي قدمها المحكمون ،وبذلك خرجت

االستبانة في صورتها النهائية .أنظر الملحق رقم (.)3
 -8صدق االتساق الداخلي (:)Internal Validity
ويقصد بصدق االتساق الداخلي "مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال
الذي تنتمي اليه هذه الفقرة"(الجماصي ،.)73:2344 ،وقد تم حساب االتساق الداخلي

لالستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط لبيرسون( )Pearsonبين درجة كل مجال

من مجاالت االستبانة ،والدرجة الكلية لالستبانة ،ومعامل االرتباط بين كل فقرة من

فقرات كل مجال على حده والدرجة الكلية لكل مجال على حده ،وذلك لمعرفة مدى
ارتباط المجاالت بالدرجة الكلية لالستبانة ،وكذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة
الكلية لكل مجال على حده ،ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:

جدول ( )5معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة والدرجة الكلية االستبانة
القيمة

مستوى الداللة

االحتمالية

()Sig.
دالة إحصائياً

مجاالت الدراسة

معامل االرتباط

متطلبات البنية التحتية

3.33

**3.334

متطلبات الموارد المالية

3.33

**3.334
* دالة إحصائياً عند 3.34

** دالة إحصائياً عند 3.34

131

دالة إحصائياً

أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق أن مجاالت االستبانة تتمتع بمعامالت

ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.01فقد تراوحت معامالت ارتباط بيرسون بين
( ،)3.33 –3.33وهذا دليل على أن مجاالت االستبانة تتمتع بمعامل صدق عالي ،وبما أن
االستبانة لديها مجالين ،فيجب القيام بإجراء معامل ارتباط بيرسون بين فقرات كل مجال من

المجاالت ،والدرجة الكلية لكل مجال على حده ،وذلك للتأكد من مدى اتساق الفقرات مع كل
مجال خاص بها ،فلذلك سوف نعرض ذلك من خالل الجداول التالية:

الصدق الداخلي لفقرات المجال األول :متطلبات البنية التحتية:
يوضح جدول رقم ( )43معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول :متطلبات
البنية التحتية والدرجة الكلية للمجال األول:
جدول ( )60معامالت االرتباط بين فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال
م

معامل

الفقرة

مستوى الداللة

االرتباط

()Sig.

1

توفر الكلية مدرسين متخصصين من حملة الماجستير أو الدكتوراه.

-0.08

//0.67

2

توفر الكلية مدرسين لهم خبرة في العمل الميداني والخبرات العلمية والتطبيقية.

0.60

** 3.334

3

تستخدم الكلية التقنيات الحديثة في عملية التدريس

0.62

** 3.334

4

تعمل الكلية على تكامل المقررات الدراسية في جانبيها النظري والتطبيقي.

0.51

** 3.334

5

تعمل الكلية على تطوير البرامج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

0.58

** 3.334

6

تلبي الكلية احتياجات سوق العمل من الخريجين ذوي الكفايات العالية.

0.59

** 3.334

7

تستعين الكلية بمدرسين بنظام العمل الجزئي بدال من توظيف كوادر جديدة.

0.07

//0.73

8

تتابع الكلية الخريجين في مواقع أعمالهم.

0.52

** 3.334

5

تطور الكلية سياساتها وانظمتها بما يتالءم مع اهدافها ومبادئها االنتاجية.

0.57

** 3.334

60

ترسم الكلية خريطة لتخصصات اقسامها وكلياتها ،تتوافق مع خريطة التنمية بالمجتمع.

0.67

** 3.334

66

تصمم الكلية مقررات دراسية حديثة تناسب العصر ،لسد الفجوة بين الجامعات وسوق العمل.

0.53

** 3.334

68

تختار الكلية الطلبة لبرامجها المختلفة بحسب قدراتهم ورغباتهم.

0.53

** 3.334

63

تحدد الكلية الطلبة للبرامج والتخصصات بحسب متطلبات سوق العمل.

0.60

** 3.334

64

تقدم الكلية للطالب معارف وتطبيقات ترتبط بتخصصه الدقيق الذي اختاره.

0.66

** 3.334

65

تقوم الكلية بإجراء بحوث متميزة.

0.72

** 3.334

66

تقدم الكلية حوافز للباحثين والعاملين.

0.85

** 3.334

64

تحرص الكلية على جلب مشاريع علمية بحثية.

0.80

** 3.334

66

تستثمر الكلية المعرفة اقتصاديا من خالل نشر األبحاث في مجلتها العلمية المحكمة مقابل

0.61

** 3.334

65

تربط الكلية البحث العلمي باحتياجات قطاع االنتاج.

0.81

** 3.334

عائد مالي.
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80

تضع الكلية رسوما للمشاركات البحثية في المؤتمرات.

0.59

** 3.334

86

تستثمر الكلية طاقة اعضاء الهيئة التدريسية في االنتاج العلمي.

0.86

** 3.334

88

توفر الكلية مصادر المعرفة والمعلومات الالزمة للبحث العلمي.

0.86

** 3.334

83

تعقد الكلية اتفاقيات مع الشركات الصناعية والبنوك لتمويل البحث العلمي فيها.

0.50

**3.34

84

تتواصل الكلية مع القنوات المختلفة لالستفادة من نتائج البحوث التي تجريها لخدمة قطاعات

0.71

** 3.334

85

تهي الكلية المناخ األكاديمي والبيئة الجامعية التي تشجع االبداع واالبتكار وحرية البحث

0.81

** 3.334

العمل.

العلمي.

** دالة إحصائياً عند 3.34

* دالة إحصائياً عند 3.34

 //غير دالة

تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المجال األول (البنية التحتية) تتمتع بمعامالت

ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوي داللة أقل من ( ،)0.01حيث تراوحت معامالت االرتباط
بين ( ،)3.56-3.43وهذا يدل على أن مجال البنية التحتية ،وفقراته يتمتع بمعامل صدق

عالي .ما عدا الفقرات التالية ( )7 ،4فهي غير دالة إحصائيا ،فلذلك يجب حذفها من المجال
واالستبانة.

الصدق الداخلي لفقرات المجال الثاني :متطلبات الموارد المالية:

يوضح جدول رقم ( )44معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني :متطلبات

الموارد المالية ،والدرجة الكلية للمجال الثاني:
جدول ( )66معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجال
م
1
2
3
4
5
6
7

معامل

الفقرة

مستوى الداللة

االرتباط

()Sig.

تستثمر الكلية المساحات الشاغرة فيها بعمل معارض انتاجية.

0.71

**3.334

توقع الكلية عقود شراكة مع مؤسسات من القطاع التجاري والخاص.

0.62

**3.334

تقدم الكلية االستشارات والخدمات مدفوعة االجر للشركات والمؤسسات االنتاجية.

0.65

**3.334

تستثمر الكلية مرافقها المتنوعة كمراكز انتاج متقدمة.

0.75

**3.334

تشجع الكلية مؤسسات المجتمع المحلي على تقديم المساعدات المالية والمادية.

0.57

**3.334

تعمل الكلية على حماية المنتج الوطني العلمي والمادي.

0.48

**0.01

تقوم الكلية بإنشاء محالت تجارية على اسوارها لتأجيرها واستثمارها.

0.58

**3.334
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8
3
43
44
42
44
43
44
46

توظف الكلية البحوث التطبيقية لجزء من اقتصاديات المعرفة.

0.88

**3.334

تطور الكلية سياساتها للوصول لكلية منتجة ورائدة.

0.72

**3.334

تقوم الكلية بتسويق انتاجها العلمي الى حقول المجتمع المختلفة.

0.77

**3.334

توسع الكلية نشاطاتها االنتاجية في الكليات التطبيقية مقابل عائد مالي.

0.72

**3.334

تنش الكلية العيادات الطبية والنفسية لتقديم خدمات مدفوعة االجر.

0.77

**3.334

0.65

**3.334

تربط الكلية خطط التعليم الجامعي بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية.

0.64

**3.334

تتواصل الكلية مع قطاعات االعمال للتعرف على احتياجاتها من الخريجين كما وكيفا.

0.39

*0.04

0.46

**0.01

تدعم الكلية أنشطتها االنتاجية باالستفادة م من برامج التعاون والمنح الدولية بدعم االنشطة
االنتاجية.

تعزز الكلية عالقتها مع الشركات الوطنية والدولية ورجال االعمال ،لتأمين الحصول على
الدعم المالي كهبات.

* دالة إحصائياً عند 3.34

** دالة إحصائياً عند 3.34

تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المجال الثاني (متطلبات الموارد المالية) تتمتع
بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوي داللة أقل من ( ،)3.34 ،0.01حيث تراوحت

معامالت االرتباط بين ( ،)3.55- 3.43وهذا يدل على أن مجال متطلبات الموارد المالية

وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.

سابع ا :ثبات أداة الدراسة (:)Reliability
يقصد بثبات االستبانة هو "أن يعطي االستبانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات

متتالية" (الجرجاوي.)37:2343 ،

ثبات االستبانة أي أن تعطي النتائج نفسها تقريباً إذا ما أعيد تطبيقها على أفراد العينة في

نفس الظروف مرة أخرى ،وتم التأكد من ثبات االستبانة باستخدام طريقتين وهما :طريقة التجزئة

النصفية ، Split-Half Coefficientوطريقة ألفا كرونباخ . Cornbrash's Alpha
-6طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

تم تقسيم فقرات المقياس إلى فقرات فردية وأخرى زوجية وتم إيجاد معامل ارتباط بيرسون
بين معدل الفقرات الفردية الرتبة ،ومعدل الفقرات الزوجية الرتبة لكل فقرة من فقرات المقياس ،وقد
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تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح (Spearman-

) ،Brown Coefficientوقد استخدم معامل جوتمان في حالة أن يكون عدد الفقرات الفردية ال
يساوي عدد األسئلة الزوجية في المجال.
جدول رقم ( )68يوضح معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية وطريقة جثمان الستبانة المتطلبات الجامعة المنتجة
ومجاالتها (ن=)30

م

المجال

التجزئة النصفية

عدد

معامل جتمان

معامل ارتباط

معدلة

بيرسون

سبيرمان

1

متطلبات البنية التحتية

24

3.66

3.53

3.73

2

متطلبات الموارد المالية

46

3.53

3.53

3.53

35

0.66

0.66

0.66

االستبانة الكلية

الفقرات

يتضح من الجدول السابق رقم ( )42أن معامل الثبات الكلي ( ،)3.54وهذا يدل على أن
االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات كافية ألغراض تطبيق األداة ،مما يجعل الباحثة على ثقة
تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج ،واإلجابة على أسئلة الدراسة ،وتكون االستبانة

في صورتها النهائية كما هي في ملحق رقم (.)4
 -8طريقة ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha Coefficient
استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية ،وذلك إليجاد
معامل ثبات االستبانة ،حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت االستبانة

وكذلك لالستبانة ككل .جدول( )44يوضح ذلك.

جدول رقم ( )63يوضح معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ الستبانة المتطلبات الجامعة المنتجة ومجاالتها
(ن=)30

عدد الفقرات

قيمة ألفا كرونباخ

م

المجال

 .6متطلبات البنية التحتية

24

3.33

 .8متطلبات الموارد المالية

46

3.34

االستبانة الكلية للمتطلبات الجامعة المنتجة

35

0.55
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يتضح من الجدول السابق رقم ( )46أن معامل الثبات الكلي ( ،)3.34وهذا يدل على أن

االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات كافية ألغراض تطبيق األداة ،مما يجعل الباحثة على ثقة
تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج ،واإلجابة على أسئلة الدراسة ،وتكون االستبانة

في صورتها النهائية كما هي في ملحق رقم (.)4

ثانيا :استبانة الفاعلية التنظيمية :

وهي لقياس مستوى الفعالية التنظيمية في الكليات المذكورة آنفا ،من وجهة نظر العاملين
بالوظائف اإلشرافية ومن ثم سيتم المقارنة بين درجات األداتين.

خطوات بناء أداة الدراسة:
 مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واطالع الباحثة على عدد مناالستبانات لكل من (بنات،أبو شاويش ،طبيل) واالستفادة منها في بناء االستبانة

وصياغة فقراتها.

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة. تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -إعداد االستبانة في صورتها األولية.

 عرض االستبانة على المشرفين من أجل اختبار مدى مالءمتها لجمع البيانات. -القيام بالتعديالت في ضوء مقترحات ومالحظات األساتذة المشرفين.

 وبعد القيام بالخطوات السابقة أصبحت االستبانة جاهزة في صورتها األولية لتتكون من( )43فقرة موزعة على مجالين ،انظر الملحق رقم (.)4

 -تم عرض االستبانة على ( )44محكماً من أعضاء هيئة التدريس واالداريين

في

الجامعات والكليات في محافظات غزة (جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة
فلسطين ،جامعة غزة ،كلية فلسطين التقنية ) ،والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد
وتعديل وحذف ما يلزم ،والمحلق رقم ( )2يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

 في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة مناإلضافة والتعديل ،لتستقر االستبانة في صورتها النهائية

رقم(.)4
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حيث الحذف ،أو

على( )43فقرة ،ملحق

اشتملت االستبانة على قسميين رئيسيين هما:
 القسم األول :التعرف على البيانات الشخصية (نوع الكلية ،تصنيف الكلية). القسم الثاني :وهو القسم الذي يعبر عن مجاالت ومتغيرات الدراسة المتعلقة بمدى الفعاليةالتنظيمية ،حيث يتكون من ( )45فقرة ،موزعة على مجالين:
 المجال األول :يناقش المؤشرات الخارجية للفعالية التنظيمية ،ويتكون من ( )47فقرة.
 المجال الثاني :يناقش المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية ،ويتكون من ( )25فقرة.
تصحيح أداة الدراسة (االستبانة):
وبناء على رأي الخبراء والمختصين فقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي ( Likert

 )Scaleالمكون لإلجابة على فقرات القسم الثاني ،وكانت اإلجابات على كل فقرة مكونة من ()4
إجابات حيث الدرجة ( )4تعني بدرجة كبيرة جداً ،والدرجة ( )4تعني بدرجة قليلة جداً حسب
جدول رقم (.)43

2

جدول رقم ( )64درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

بدرجة كبيرة جد ا

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جد ا

الدرجة

5

4

3

8

6

2

صدق استبانة الفاعلية التنظيمية:

صدق االستبانة يعني" أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي.)434 :2343،

كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية،
ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها"

(عبيدات وآخرون.)2334 ،
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وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

صدق المحكمين" الصدق الظاهري" :

اتبعت الباحثة هذا األسلوب وعرضت االستبانة على ( )44محكم من المتخصصين في

التربية واالدارة واالحصاء ،حيث قدم السادة المحكمون العديد من التعديالت البسيطة على أداة

الدراسة ،واستجابت الباحثة لهذه التعديالت ،وقامت بإعادة صياغة االستبانة في ضوء
المالحظات التي قدمها المحكمون ،وبذلك خرجت االستبانة في صورتها النهائية .أنظر الملحق

رقم (.)3

صدق االتساق الداخلي (:)Internal Validity

تم حساب معامالت االرتباط لبيرسون( )Pearsonبين درجة كل مجال من مجاالت

االستبانة ،والدرجة الكلية لالستبانة ،ومعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل مجال على حده
والدرجة الكلية لكل مجال على حده ،وذلك لمعرفة مدى ارتباط المجاالت بالدرجة الكلية

لالستبانة ،وكذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لكل مجال على حده ،ويتضح ذلك
من خالل الجدول التالي:

جدول ( )65معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة والدرجة الكلية االستبانة

القيمة

مستوى الداللة

االحتمالية

()Sig.
دالة إحصائي ًا

مجاالت الدراسة

معامل اال رتباط

المؤشرات الخارجية

0.83

**3.334

المؤشرات الداخلية

0.95

**3.334
* دالة إحصائياً عند 3.34

** دالة إحصائياً عند 3.34

دالة إحصائياً

أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق أن مجاالت االستبانة تتمتع بمعامالت

ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.01فقد تراوحت معامالت ارتباط بيرسون بين

( ،)3.34 –3.54وهذا دليل على أن مجاالت االستبانة تتمتع بمعامل صدق عالي ،وبما أن
االستبانة لديها مجالين ،فيجب القيام بإجراء معامل ارتباط بيرسون بين فقرات كل مجال من

المجاالت ،والدرجة الكلية لكل مجال على حده ،وذلك للتأكد من مدى اتساق الفقرات مع كل
مجال خاص بها ،فلذلك سوف نعرض ذلك من خالل الجداول التالية:
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الصدق الداخلي لفقرات المجال األول :المؤشرات الخارجية:
يوضح جدول رقم ( )46معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول :المؤشرات

الخارجية والدرجة الكلية للمجال األول:

جدول ( )66معامالت االرتباط بين فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال
م
1
2
3

4

5
6
7
8
3
43
44
42
44

معامل

الفقرة

مستوى الداللة

االرتباط

()Sig.

تواكب الكلية متغيرات البيئة المتجددة وحاجات المجتمع المتغيرة

0.69

**3.334

تهتم الكلية بالحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع الفلسطيني.

3.43

*3.34

0.55

**3.334

0.56

**3.334

0.39

*0.03

تراعي الكلية بشكل ايجابي ومتوازن الصالح العام لمجتمع الكلية والبيئة الخارجية المحيطة.

0.51

**3.334

تتمتع الكلية بسمعة عامة طيبة في اوساط جماهيرها.

0.45

**0.01

تمتاز الكلية بقدرتها على توفير المصادر المالية والمادية التي تحتاجها.

0.71

**3.334

0.63

**3.334

0.39

*0.03

للكلية القدرة على تحصيل المنح الخارجية لطلبتها.

0.58

**3.334

للكلية القدرة على جمع االموال من خالل الهبات والتبرعات العامة.

0.38

*0.04

لدى الكلية القدرة التنافسية على اجتذاب خريجي الثانوية العامة المتفوقين للدراسة فيها.

0.52

**3.334

يشارك أعضاء هيئة التدريس في هذه الكلية في تقديم خدمات لقطاعات المجتمع (في
الحكومة ،مجالس أو لجان ،مستشارين ،او وظائف أخرى).
يتوفر لدى الكلية قدرات علمية تتيح لها تقديم الكثير من االستشارات في مجاالت مختلفة
(للشركات والو ازرات ومؤسسات المجتمع المحلي).
تعقد الكلية فعاليات متنوعة (برامج ،ورش عمل ،مشاريع ،دورات تدريبية ،ندوات ،مؤتمرات
علمية......الخ) لخدمة للمجتمع.

للكلية القدرة على اجتذاب خريجي الثانوية العامة المتفوقين للدراسة فيها.
تحصل الكلية على بعض مواردها من خالل دورات التعليم المستمر واالستشارات والبحث
والتطوير.
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43
44
46
47

تجذب الكلية الطلبة الى الحد الذي ال يفكرون معه في االنتقال الى مؤسسات اخرى.

0.38

*0.04

تمتاز الكلية بقدرتها على الحفاظ على العاملين فيها من االنتقال الى مؤسسات اخرى.

0.59

**3.334

للكلية القدرة على اجتذاب األكاديميين العاملين في مؤسسات اخرى للعمل فيها.

0.54

**3.334

0.29

//0.12

استقطبت الكلية في العام الماضي عدد أكبر من خريجي الثانوية العامة للدراسة فيها من
العام الذي سبقه.
** دالة إحصائياً عند 3.34

* دالة إحصائياً عند 3.34

 //غير دالة

تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المجال األول (المؤشرات الخارجية) تتمتع
بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوي داللة أقل من ( ،)0.01حيث تراوحت
معامالت االرتباط بين ( ،)3.56-3.43وهذا يدل على أن مجال المؤشرات الخارجية ،وفقراته
يتمتع بمعامل صدق عالي .ما عدا الفقرة رقم ( )47فهي غير دالة إحصائيا ،فلذلك يجب حذفها

من المجال واالستبانة.

الصدق الداخلي لفقرات المجال الثاني :المؤشرات الداخلية:
يوضح جدول رقم ( )47معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني :المؤش ارت
الداخلية ،والدرجة الكلية للمجال الثاني:
جدول ( )64معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجال
معامل

مستوى الداللة

االرتباط

()Sig.

تؤكد الكلية على التدريب العملي للطلبة في مجال التخصص األكاديمي باعتباره شرطا للتخرج.

0.30

//0.10

تتيح الكلية فرص النمو المهني لطلبتها في مجاالت متعددة.

0.46

**0.01

يختار الطلبة االلتحاق بالكلية لقوة االعداد المهني الذي توفره لهم.

0.54

**3.334

تركز البرامج التي تطرحها الكلية على الجانب العملي التطبيقي.

0.26

//0.17

التدريب المهني الذي تلقاه خريجو الكلية ساعدهم في الحصول على وظائفهم.

0.65

**3.334

تزداد باستمرار نسبة خريجي الكلية الذين يشغلون وظائف واعمال مختلفة.

0.60

**3.334

0.51

**3.334

م
1
2
3
4
5
6
7

الفقرة

تهي الكلية خريجيها للتعامل مع الوظيفة بكفاءة من خالل تكامل االعداد األكاديمي مع االعداد
المهني.
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8
3
43
44
42
44
43
44
46
47
45
43
23
24
22
24
23
24
26
27
25

تعمل الكلية على بناء شخصية مهنية مميزة لدى طلبتها.

0.27

//0.15

يفضل ارباب العمل خريجي هذه الكلية على غيرهم من خريجي الجامعات والكليات االخرى.

0.43

*0.02

تمتلك الكلية قدرة كبيرة على تسهيل اجراءات العمل.

0.61

**3.334

يوجد انسجام وتفاعل في االنشطة والفعاليات التي تقوم بها االقسام العلمية واالدارية في الكلية.

0.60

**3.334

يتم توزيع االدوار الوظيفية على الموظفين بشكل يراعي مؤهالت وقدرات وميول كل منهم.

0.57

**3.334

يشارك العميد والنواب ورؤساء االقسام في اقرار وتعديل أنظمة الكلية.

0.50

**3.334

يقدر رؤساء األقسام في الكلية االعمال المميزة لألعضاء ويكافئون العمل الناجح.

0.74

**3.334

تتمتع الكلية بقدرة كبيرة على استغالل قدرات موظفيها ومواهبهم وخبراتهم الى اعلى درجة.

0.77

**3.334

تستغل الكلية ما يتوفر لديها من امكانيات مادية استغالال أمثل.

0.82

**3.334

تحرص ادارة الكلية على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

0.75

**3.334

تتبع الكلية سياسة ترشيد االستهالك.

0.43

*0.02

تتمتع الكلية بوجود نظام جيد للمعلومات.

0.72

**3.334

تسيطر روح الفريق والتعاون في هذه الكلية.

0.71

**3.334

تسير االنشطة في الكلية وفق خطة واضحة.

0.72

**3.334

تربط الطلبة بأعضاء هيئة التدريس عالقات انسانية جيدة.

0.63

**3.334

تتمتع الكلية بإدارة مرنة قابلة للتكيف وراغبة في التغيير.

0.67

**3.334

تبدي الكلية قد ار عاليا من مظاهر التقدم التكنولوجي في مجال انشطتها.

0.64

**3.334

تنمو الكلية بشكل مستمر.

0.87

**3.334

يتزايد باستمرار عدد التخصصات العلمية واالدارية في الكلية.

0.55

**3.334

تتميز الكلية بقدرة كبيرة في مجال التطوير القائم على أسس علمية.

0.82

**3.334

تتوسع الكلية بشكل مناسب في الفروع واالختصاصات األكاديمية.

0.54

**3.334

* دالة إحصائياً عند 3.34

** دالة إحصائياً عند 3.34
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تبين من خالل الجدول السابق أن فقرات المجال الثاني (المؤشرات الداخلية) تتمتع

بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوي داللة أقل من ( ،)3.34 ،0.01حيث تراوحت
معامالت االرتباط بين ( ،)3.57- 3.34وهذا يدل على أن مجال المؤشرات الداخلية وفقراته

يتمتع بمعامل صدق عالي .ما عدا الفقرات ( )5 ،3 ،4فهما غير داالت إحصائياً ،فلذلك يجب

حذفهما من المجال واالستبانة.

ثبات أداة الدراسة (:)Reliability
ثبات االستبانة أي أن تعطي النتائج نفسها تقريباً إذا ما أعيد تطبيقها على أفراد العينة في

نفس الظروف مرة أخرى ،وتم التأكد من ثبات االستبانة باستخدام طريقتين وهما :طريقة التجزئة

النصفية ، Split-Half Coefficientوطريقة ألفا كرونباخ . Cornbrash's Alpha
-6طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

تم تقسيم فقرات المقياس إلى فقرات فردية وأخرى زوجية وتم إيجاد معامل ارتباط بيرسون

بين معدل الفقرات الفردية الرتبة ،ومعدل الفقرات الزوجية الرتبة لكل فقرة من فقرات المقياس ،وقد

تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح (Spearman-

) ،Brown Coefficientوقد استخدم معامل جوتمان في حالة أن يكون عدد الفقرات الفردية ال
يساوي عدد األسئلة الزوجية في المجال.

جدول رقم ( )66يوضح معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية وطريقة جثمان الستبانة الفعالية التنظيمية
ومجاالتها (ن=)30

م

المجال

التجزئة النصفية

عدد

معامل جتمان

معامل ارتباط

معدلة

بيرسون

سبيرمان

1

المؤشرات الخارجية

46

3.47

3.74

3.74

2

المؤشرات الداخلية

24

3.75

3.57

3.57

46

0.64

0.60

0.46

االستبانة الكلية للفعالية التنظيمية

الفقرات

يتضح من الجدول السابق رقم ( )45أن معامل الثبات الكلي ( ،)3.53وهذا يدل على أن
االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات كافية ألغراض تطبيق األداة ،مما يجعل الباحثة
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على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج ،واإلجابة على أسئلة الدراسة،

وتكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في ملحق رقم (.)4

 -3طريقة ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha Coefficient
استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية ،وذلك إليجاد

معامل ثبات االستبانة ،حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت االستبانة
وكذلك لالستبانة ككل .جدول( )43يوضح ذلك.
جدول رقم ( )65يوضح معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ الستبانة الفعالية التنظيمية ومجاالتها (
ن=)30
عدد الفقرات

قيمة ألفا كرونباخ

المجال

م
.6

المؤشرات الخارجية

46

3.54

.8

المؤشرات الداخلية

24

3.34

46

0.54

االستبانة الكلية للفعالية التنظيمية

يتضح من الجدول السابق رقم ( )43أن معامل الثبات الكلي ( ،)3.33وهذا يدل على أن
االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات كافية ألغراض تطبيق األداة ،مما يجعل الباحثة على ثقة
تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج ،واإلجابة على أسئلة الدراسة ،وتكون االستبانة

في صورتها النهائية كما هي في ملحق رقم (.)4
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رابعا:أهم األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لقد قامت الباحثة بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي

 ،(SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesوتم استخدام األساليب

اإلحصائية التالية:

 .4التك اررات والنسبة المئوية واألوزان النسبية وذلك لحساب المتوسطات الحسابية الستجابات
أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة ككل ،وحساب متوسطات االستجابة لكل مجال من

مجاالت االستبانة على حدة ،وكذلك حساب انحرافها المعياري.

 .2معامل سبيرمان براون) ، (Spearman-Brownوجوتمان لتصحيح الثبات بطريقة التجزئة

النصفية.

 .4معامل ألفا كرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في بيانات أداة الدراسة.

 .3معامل ارتباط بيرسون ) (Pearson Correlation Coefficientلقياس صدق االتساق
الداخلي للفقرات ،باإلضافة الستخدامه في اختبار وجود عالقة بين متغيرات الدراسة.

 .4اختبار تحليل التباين األحادي )(One Way Analysis of Variance- ANOVA

وذلك الختبار داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد العينة التي تضم

أكثر من مجموعتين.

 .6اختبار شيفيه لمعرفة اتجاهات الفروق .Scheffe Test

خامسا :خطوات الدراسة:
 .4الرجوع لإلرث األدبي والدراسات ذات الصلة بمفهومي الجامعة المنتجة والفعالية التنظيمية.
 .2الشروع في كتابة اإلطار النظري للبحث :ويتضمن اإلطار العام للدراسة الذي يسبق الدراسة
الميدانية والذي يحتوي على مفاهيم الدراسة والدراسات السابقة
 .4بناء أداة الدراسة (االستبانة) والتحقق من صدقها وثباتها وذلك بعرضها على مجموعة من
المحكمين من أساتذة الجامعات ذوي االختصاص وتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة.
 .3توضيح األساليب اإلحصائية التي سيستخدمها الباحث في معالجة البيانات وتفريغها وتحليلها
من خالل البرامج اإلحصائية مثل برنامج .SPSS
 .4تحليل وتفسير النتائج ووضع التوصيات والمقترحات
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة الميدانية
"إجابة التساؤالت ومناقشتها"
 تمهيد
 المحك المعتمد في الدراسة
 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وتفسيرها
 oاإلجابة عن السؤال األول
 oاإلجابة عن السؤال الثاني
 oاإلجابة عن السؤال الثالث
 oاإلجابة عن السؤال الرابع
 oاإلجابة عن السؤال الخامس
 oاإلجابة عن السؤال السادس
 ملخص عام ألهم نتائج الدراسة
 التوصيات
 المقترحات
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الفصوول الخوامس
نتائج الد ارسووة وتفسيرها
 تمهيد:
يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،والتي تم
التوصل إليها من خالل أدوات جمع البيانات ،واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل
إليها من خالل تحليل فقراتها ،بهدف التعرف إلى ":مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة
وعالقتها بالفعالية التنظيمية في الكليات التقنية بمحافظات غزة" .لذا تم إجراء المعالجات
اإلحصائية للبيانات المتجمعة من أداة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات
اإلجتماعية ) “Statistical Package for the Social Sciences" (SPSSواستخدام
االختبارات اإلحصائية المناسبة لذلك ،لتحقيق أهداف الدراسة ،وتفسير النتائج وتحليلها ،ومن ثم
تقديم التوصيات والمقترحات.

 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( ،)3=4-4ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في
المقياس للحصول على طول الخلية ،أي( ،)3.53=3/4وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل
قيمة في المقياس ( بداية المقياس وهي واحد صحيح ) وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية،
وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول اآلتي:
جدول رقم ( )80المحك المعتمد في الدراسة
مستوى الموافقة

كبيرة جد ا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جد ا

الوسط الحسابي

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

(طول الخلية)

5-4.8

4.8-3.4

3.4-8.6

8.6-6.6

6.6-6

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

%600-%64

%64-%66

%66-%58

%58-%36

%36-%80

الوزن النسبي

وهذا يعطي داللة واضحة على أن المتوسطات التي تقل عن ( )4.53تدل على وجود

درجة قليلة جداً من الموافقة على فقرات االستبانة ،أما ما يساوي أو يزيد عن ( )3.23فيدل على
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وجود درجة كبيرة جداً من الموافقة ،وهذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت الخماسي الذي تم

اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة،اعتمدت الباحثة على ترتيب المتوسطات

الحسابية على مستوى المجاالت لألداة ككل ،ومستوى الفقرات في كل مجال ،وقد حددت الباحثة
درجة الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة.

اختبار التوزيع الطبيعي (:)Normal Test

يستخدم الباحثون والمختصون اختبارات للتعرف على طبيعة البيانات التي تم جمعها

بهدف التعرف على إذا ما كانت تتبع توزيعاً طبيعياً أم ال ،وهذا يفيد في طبيعة االختبارات التي
يجب اتباعها معلميه أو ال معلميه ،وعليه تم استخدام اختبار كالمجروف سمر نوف ( Sample

 ،)Kolmogorov-Smirnovللتعرف على اعتدالية منحنى البيانات ،وكانت النتائج كما هو
مبين بالجدول التالي رقم (:)24
جدول ( )86نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
اختبار

القيمة االحتمالية

االستبانة

المجال

كالمجروف

()Sig.
//0.92

استبانة متطلبات الجامعة المنتجة

متطلبات البنية التحتية

0.55

متطلبات الموارد المالية

0.70

//0.72

الدرجة الكلية الستبانة متطلبات

0.52

//0.95

الجامعة المنتجة
استبانة لفعالية التنظيمية

المؤشرات الخارجية

0.51

//0.96

المؤشرات الداخلية

0.65

//0.79

الدرجة الكلية الستبانة لفعالية

0.47

//0.98

التنظيمية

لقد أظهرت النتائج الخاصة بالتوزيع الطبيعي للبيانات بأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي،
وحيث ظهر بأن جميع المتغيرات تتبع التوزيع الطبيعي ،حيث بلغت قيمة مستوى الداللة أكبر من
 ،3.34ولهذا تم استخدام اإلحصاءات المعلمية لإلجابة على تساؤالت وفرضيات الدراسة.
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 النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة وتفسيرها:
قامت الباحثة باالجابة عن أسئلة الدراسة من خالل تحليل البيانات والتركيز على أعلى فقرتين

وأدنى فقرتين ،وتفسير نتائجهما ومقارنتها بالدراسات السابقة.

 oنتائج السؤال األول وتفسيرها ومناقشتها:
.4

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على :ما متوسط تقديرات العاملين

بالوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية بمحافظات غزة لمستوى توافر متطلبات الجامعة
المنتجة فيها ؟
للتعرف على مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة لدي الكليات التقنية في محافظات
غزة ،قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدرجات االستبانة
ومجاالتها ،ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:

جدول ( )88المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لتوافر متطلبات الجامعة
المنتجة لدي الكليات التقنية في محافظات غزة
م
1
2

عدد

الدرجة

الفقرات

الكلية

متطلبات البنية التحتية

25

125

83.4

متطلبات الموارد المالية

16

80

52.7

12.0

14

234

136.1

25.2

مجاالت االستبانة

الدرجة الكلية الستبانة

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

14.9

66.7

1

65.9

2

66.4

الترتيب

--

تبين النتائج الموضحة في الجدول رقم( )22أن :المتوسط الحسابي لدرجات توافر متطلبات
الجامعة المنتجة لدي الكليات التقنية بلغ ( )446.4درجة ،وبانحراف معياري ( )24.2درجة،

وبلغ الوزن النسبي ( )%66.3وهي بدرجة متوسطة ،وهذا يشير إلى أن العاملين في الكليات

التقنية في محافظات غزة يوافقون على توافر متطلبات الجامعة المنتجة لدي الكليات التقنية .وبما

أن استبانة متطلبات الجامعة المنتجة لديها مجالين ،فقد ظهر بأن مجال متطلبات البنية التحتية
احتل المرتبة األولى من حيث األهمية ،وبوزن نسبي ( )%66.7وبدرجة متوسطة ،وبلغ الوزن

النسبي لمتطلبات الموارد المالية  .%64.3وهذا يعني أن :هناك موافقة بدرجة متوسطة على
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مستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة لدي الكليات التقنية في محافظات غزة بشكل عام ،أي
أن الكليات التقنية بمحافظات غزة تتوافر لديها متطلبات الجامعة المنتجة بدرجة متوسطة.

شكل ( )5الوزن النسبي لتوافر متطلبات الجامعة المنتجة لدي الكليات التقنية في محافظات غزة
(ن=)53
100
90
80
66.4

65.9

66.7
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النتائج المتعلقة في المجال األول :متطلبات البنية التحتية:

للتعرف على مستوى توفير الكليات التقنية لمتطلبات البينة التحتية من وجهة نظر

العاملين بالوظائف اإلشراقية في الكليات التقنية في محافظات غزة ،قامت الباحثة بإيجاد
التك اررات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي لفقرات المجال ،من ثم تم إيجاد األهمية النسبية لكل

فقرة من فقرات المجال ،حيث أن النتائج المتعلقة بهذا موضحة في الجدول التالي:
جدول (  )83النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال (متطلبات
البنية التحتية) من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشراقية في الكليات التقنية في محافظات غزة
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المتوسط
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التدريس

الوزن النسبي

تستخدم الكلية التقنيات الحديثة في عملية

الترتيب

3

الميداني والخبرات العلمية والتطبيقية.
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التصنيف

2

توفر الكلية مدرسين لهم خبرة في العمل
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كبيرة
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كبيرة
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تعمل الكلية على تكامل المقررات الدراسية
في جانبيها النظري والتطبيقي.

تعمل الكلية على تطوير البرامج التعليمية
بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

تلبي الكلية احتياجات سوق العمل من

الخريجين ذوي الكفايات العالية.

تتابع الكلية الخريجين في مواقع أعمالهم.
تطور الكلية سياساتها وانظمتها بما يتالءم
مع اهدافها ومبادئها االنتاجية.

ترسم الكلية خريطة لتخصصات اقسامها
وكلياتها ،تتوافق مع خريطة التنمية

بالمجتمع.

تصمم الكلية مقررات دراسية حديثة تناسب
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تقوم الكلية بإجراء بحوث متميزة.
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69.2

43

كبيرة

46

تقدم الكلية حوافز للباحثين والعاملين.
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متوسطة
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متوسطة
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العصر ،لسد الفجوة بين الجامعات وسوق

1.1

1.1

10.8

52.7

34.4

4.18

.75

83.7

2

كبيرة

العمل.

تختار الكلية الطلبة لبرامجها المختلفة

بحسب قدراتهم ورغباتهم.

تحدد الكلية الطلبة للبرامج والتخصصات
بحسب متطلبات سوق العمل.

تقدم الكلية للطالب معارف وتطبيقات

ترتبط بتخصصه الدقيق الذي اختاره.

تحرص الكلية على جلب مشاريع علمية

بحثية.

تستثمر الكلية المعرفة اقتصاديا من خالل

نشر األبحاث في مجلتها العلمية المحكمة

مقابل عائد مالي.

تربط الكلية البحث العلمي باحتياجات
قطاع االنتاج.

تضع الكلية رسوما للمشاركات البحثية في

المؤتمرات.

تستثمر الكلية طاقة اعضاء الهيئة

التدريسية في االنتاج العلمي.

توفر الكلية مصادر المعرفة والمعلومات

الالزمة للبحث العلمي.

تعقد الكلية اتفاقيات مع الشركات
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الصناعية والبنوك لتمويل البحث العلمي

فيها.
23

24

تتواصل الكلية مع القنوات المختلفة

لالستفادة من نتائج البحوث التي تجريها

لخدمة قطاعات العمل.

تهي الكلية المناخ األكاديمي والبيئة

الجامعية التي تشجع االبداع واالبتكار
وحرية البحث العلمي.
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تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يلي:
أظهرت النتائج إلى أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال األول (متطلبات البينة التحتية)،

بلغ ( )54.3درجة ،وبانحراف معياري بلغ ( ،)43.3درجة ،وبوزن نسبي ( )%66.7بدرجة

كبيرة ،وهذا يدل على أن العاملين بالوظائف اإلشراقية في الكليات التقنية يرون بأن الكليات
التقنية في قطاع غزة توفر متطلبات البينة التحتية بشكل كبير .حيث أظهرت النتائج إلى أن
المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجال متطلبات البنية التحتية في الكليات التقنية في قطاع

غزة تراوحت بين ( ،)3.44 – 4.35في حين تراوحت األهمية النسبية لفقرات المجال بين

( )57.4 – 64.4بدرجة كبيرة ،وهذا يدل على أن فقرات مجال توافر متطلبات البينية التحتية
مرتفعة من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلش ارفية في الكليات التقنية ،مما يشير إلى أن

الكليات التقنية في قطاع غزة تقوم بتوفير متطلبات البنية التحتية بدرجة كبيرة .ويتضح من
الجدول رقم( )24أن المجال األول " متطلبات البنية التحتية" حصل على المرتبة األولى ،حيث
بلغ الوزن النسبي ( ،)%66.7وهي نسبة متوسطة وتعزو الباحثة ذلك إلى ما يلي:

 .4وجود مدرسين ذوي اختصاصات عالية من حملة شهادة الدكتوراه ولهم خبرة في العمل
الميداني ،والخبرات العلمية والتطبيقية .وهذا يتفق  -بشكل جزئي -مع دراسة
(الجماصي ،)2343،والتي أوصت بضرورة استقطاب الكوادر وأعضاء التدريس من ذوي
الخبرات والكفاءات العالية في الجامعات الفلسطينية.
.2

وجود مراكز للتدريب واالستشارات ولديها الجاهزية إلعداد الدورات التدريبية للتعليم

المستمر وتأهيل قوى العمل وفقا الحتياجات ومتطلبات سوق العمل وتقديم الخدمات االستشارية.
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متوسطة

وهذا يتفق مع دراسة ( العبيدي )2342،التي أوصت " أنه للوصول لجامعة منتجة يجب تطوير
العملية التدريبية والتأهيل المهني لقوى العمل وفقا الحتياجات سوق العمل من خالل إنشاء
المعاهد أو الوحدات التخصصية لتكنولوجيا المعلومات في التأهيل والتعليم.وامكانية عرض
مشاريع افتراضية باعتبارها نماذج تعليمية مستقبلية".
.4

توفر البنى التحتية لمراكز البحث العلمي كمراكز تكنولوجيا المعلومات والمختبرات

والورش الصناعية المتخصصة ،وهذا يتفق مع دراسة (الوذيناني ) 2336 ،والتي أوصت
بضرورة تهيئة المناخ األكاديمي المناسب وتوفير بيئة جامعية تشجع اإلبداع واالبتكار وحرية
البحث العلمي.وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في تخزين وتوثيق المعرفة المتاحة في الجامعات
وتسهيل مهمة الوصول إليها .
 .6تحليل فقرات مجال متطلبات البنية التحتية في استبانة متطلبات الجامعة المنتجة:
وجاءت أعلى فقرتين في هذا المجال من حيث األهمية النسبية كالتالي:
الفقرة رقم ( )2التي تونص علوى " تـوفر الكليـة مدرسـين لهـم خبـرة فـي العمـل الميـداني والخبـرات
العلميــة والتطبيقيــة " احتلووت المرتبووة األولووى موون حيووث األهميووة فووي المجووال ،وذلووك بوووزن نسووبي
( )%53.4بدرجة كبيورة جودا ،وبمتوسوط حسوابي ( ،)3.22فقود لووحظ أن المتوسوط الحسوابي لهوذه
الفقورة زاد عوون درجووة الحيوواد التووي تسوواوي ( )3درجووة ،وهووذا يؤكوود بووأن ( )%33.6موون أف وراد العينووة
يوافقووون ويوافقووون بشوودة علووى أن الكليووة توووفر مدرســين لهــم خبــرة فــي العمــل الميــداني والخب ـرات
العلمية والتطبيقية .وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .4أن توفير الكليات مدرسين لهم خبرة في العمل الميداني والخبرات العلمية والتطبيقية يتعلق
بمتطلبات الجودة المحلية والتي تضعها و ازرة التربية والتعليم العالي ،ضمن معاييرالجودة لفتح
التخصصات .وهذا يتفق  -بشكل جزئي_ مع دراسة الجماصي( ،)2343والتي أوصت
بضرورة استقطاب الكوادر وأعضاء التدريس من ذوي الخبرات والكفاءات العالية في
الجامعات الفلسطينية.
 .2رغبة الكليات التقنية في الحفاظ على الميزة التنافسية مع الكليوات والجامعوات االخورى سوواء
على القطاع الخاص أو العام.
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أن الفقرة رقم ( )3التي تنص على "تعمل الكلية على تكامل المقررات الدراسية في جانبيها
النظري والتطبيقي" احتلت المرتبة الثانية من حيث األهمية في المجال ،وذلك بوزن نسبي
( )%54.7بدرجة كبيرة ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.45فقد لوحظ أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة
زاد عن درجة الحياد التي تساوي ( )3درجة ،وهذا يؤكد بأن ( ،)%57.4من أفراد العينة يوافقون
ويوافقون بشدة على أن الكلية تعمل على تكامل المقررات الدراسية في جانبيها النظري
والتطبيقي .وتعزو الباحثة ذلك إلى :حرص الكليات التقنية على توفير خريجين يتمتعون بخبرات
عملية وتطبيقية تؤهلهم لالنخراط في سوق العمل بيسر وسهولة .باالضافة أن ذلك يعتبر مؤش ار
ايجابيا لتوافر متطلبات البنية التحتية في الكليات التقنية،حيث تحرص الكليات لتقديم األفضل
لطلبتها ،لترتقي بمخرجاتها في ظل المنافسة الشديدة على فرص العمل.وهذ يتفق مع دراسة (زاهر
وآخرون.)8063،والذي كان من اهم نتائجها ،هو وجود عدة دواعي تدعو لتبني النموذج
الجامعة المنتجة ،ومنها التغيرات التي يشهدها العالم من تغيرفي متطلبات سوق العمل وحاجاتها
لخريجين ذوي كفاءة ومهارة عالية.
في حين جاءت أدنى فقرتين من حيث األهمية النسبية كالتالي:
أن الفقورة رقووم ( )24التووي توونص علووى " تعقــد الكليــات اتفاقيــات مــع الشــركات الصــناعية والبنــوك
لتمويل البحث العلمي فيها " احتلت المرتبة العشرون من حيث األهميوة فوي المجوال ،وذلوك بووزن
نسووبي ( )%64.4بدرجووة متوسووطة ،وبمتوسووط حسووابي ( ،)4.4فقوود لوووحظ أن المتوسووط الحسووابي
لهذه الفقرة زاد عن درجة الحياد التي تساوي ( )3درجة ،وهذا يؤكود بوأن  %43.3مون أفوراد العينوة
يوافقون ويوافقون بشدة علوى أن الكليوات تعقـد اتفاقيـات مـع الشـركات الصـناعية والبنـوك لتمويـل
البحث العلمي فيها.وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .4أن الشووركات الصووناعية والبنوووك ال تمتلووك القناعووة الكافيووة بأهميووة دورهااالجتموواعي فووي دعووم
التعلوويم الجووامعي التقنووي س وواءا بتمويوول البحوووث العلميووة أو بتوووفير أي موون متطلبووات التعلوويم
التقنوي.مموا يجعول مون مهموة الكليوات فوي عقود اتفاقيوات معهوا صوعبة -إلوى حود موا -ألن ذلوك
يسووتدعي موون الكليووات أن تقوووم أوال بتغييوور الثقافووة والقناعووات السووائدة لوودى مؤسسووات المجتمووع
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المحلووي .وهووو مووا يتفووق مووع د ارسووة محمووود ( ،)2332والتووي كووان موون نتائجهووا أن العالقووات
التشاركية بين مؤسسات التعلويم العوالي وبعوض المؤسسوات اإلنتاجيوة والخدميوة تتسوم بمشواركة
قليلة ومحدودة ،حيث تركز على برامج التدريب وتقديم االستشارات.
 .2أن الوضع السياسي والحصار الذي تقبوع تحتوه محافظوات غوزة -علوى وجوه الخصووص -منوذ
سنوات،أضعف من القدرة المالية لدى الشركات والبنوك.
 .4رغوم وجوود رغبوة قويوة لوودى الكليوات لعقود شوراكات موع البنوووك والشوركات الصوناعية تحقوق موون
خاللهووا دعمووا لمشوواريع البحووث العلمووي الخاصووة بهووا ،اال أن وجووود تنووافس بووين األعووداد الكبيورة
للجامعوات والكليووات التوي تتوجووه للشوركات والبنوووك سوعيا اليجوواد شوراكات حقيقيووة معهوا ،و فووي
ظل قلة أعداد الشركات والبنوك المتنفذة في محافظوات غوزة فهوذا يقلول مون فرصوة كول جامعوة
أو كلية في إيجاد شراكات بغرض تمويل البحث العلمي فيها.
 .3بعووض الشووركات تشووترط وجووود منفعووة متبادلووة بينهووا وبووين الكليووات التمووام الش وراكات بينهووا،
وحيث أن ما تقدمه الكليات يندرج تحت المنافع الخدمية من دعاية اعالمية وانشوطة تعريفيوة،
مما ال يحقق -حسب ما تراه الشركات والبنوك -فائدة موازية لمقدار ما ستقدمه ،وبالتالي هذا
يقلل من إمكانية إنجاز شراكات حقيقية تعطي نتائج ايجابية بغرض تمويل البحث العلمي.
 .4المسووئولية االجتماعيووة للشووركات والبنوووك فووي محافظووات غزة،قوود تووأثرت سوولبا فووي ظوول الوضووع
االقتصووادي المتووردي الحووالي واالنقسووام السياسووي السووائد .حيووث أن التوودخل الحكووومي باتجوواه
تحصوويل الض ورائب موون هووذه الشووركات وامتنوواع هووذه الشووركات عوون تأديووة الض ورائب ،قوود أوجوود
خالفا مع الحكومة ،والذي قامت حكومة غزة بمعالجته ضومن اتفاقيوات وتفاهموات مضومونها
أن تقوووم هووذه الشووركات والبنوووك بتنفيووذ مشوواريع مقابوول مايسوومى ( بالتحصوويل الضوريبي) والووذي
يأتي ضمن المسئولية المجتمعية لهذه الشركات ،والذي بدوره كان على حساب حصة الكليات
م وون المس ووئولية االجتماعي ووة الت ووي ك ووان م وون الممك وون أن توج ووه ل وودعم البح ووث العلم ووي بالكلي ووات
التقنية.

154

أن الفقوورة رقووم ( )45التووي توونص علووى " تســتثمر الكليــة المعرفــة اقتصــاديا مــن خــالل نشــر
األبحاث فـي مجلتهـا العلميـة المحكمـة مقابـل عائـد مـالي " احتلوت المرتبوة الواحود والعشورون
واألخيو ورة م وون حي ووث األهمي ووة ف ووي المج ووال ،وذل ووك ب وووزن نس ووبي ( )%63.3بدرج ووة متوس ووطة،
وبمتوسط حسابي ( ،)4.35فقد لوحظ أن المتوسط الحسابي لهوذه الفقورة زاد عون درجوة الحيواد
التي تساوي ( )3درجة ،وهذا يؤكد بأن  %45.7من أفراد العينة يوافقون ويوافقون بشدة علوى
أن الكلية تستثمر المعرفـة اقتصـاديا مـن خـالل نشـر األبحـاث فـي مجلتهـا العلميـة المحكمـة
مقابل عائد مالي .وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .4ضعف االهتمام بالبحث العلمي داخل الكليات بالشكل المطلوب ويرجع ذلك لعدم
وجود استراتيجات محددة آلليات البحث العلمي وباالضافة للعديد من المعوقات

أهمها افتقار التمويل والدعم الخارجي ،والتي تشكل عائقا أمام تبنى األبحاث العلمية
سواء الداخلية أو الخارجية وتحفيز الباحثين في نشر أبحاثهم ،حيث ان هذة الكليات

تقدم برامج وتخصصات تقنية متخصصة تحتاج من الباحثين تحمل أعباء مالية

للوصول إلى نتائج مرضية وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف في نشر األبحاث العلمية
المتخصصة.

 .2رغبة الباحثين في النشر في مجالت محكمة  -عربية كانت أو عالمية  -في
مجاالت متخصصة والتي ال تتطلب دفع أي مقابل مادي في عملية النشر وهذا بحد
ذاته يؤدي إلى تضاؤل فرصة االستفادة أو االستثمار المعرفي من نشر األبحاث
العلمية حيث يبقي الهدف داخل الكليات هى محاولة الحفاظ على استم اررية صدور

هذه المجالت فقط دون أخذ أي مقابل مادي.
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النتائج المتعلقة في المجال الثاني :متطلبات الموارد المالية

للتعرف على مستوى توافر متطلبات الموارد المالية في الكليات التقنية في قطاع غزة من

وجهة نظر العاملين في الكليات التقنية في محافظات غزة ،قامت الباحثة بإيجاد التك اررات

والنسب المئوية والمتوسط الحسابي لفق ارت المجال ،من ثم تم إيجاد األهمية النسبية لكل فقرة من
فقرات المجال ،حيث أن النتائج المتعلقة بهذا موضحة في الجدول التالي:
جدول ( )84النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات
مجال (متطلبات الموارد المالية) في الكليات التقنية في قطاع غزة

م

الفقرة

44
42

تعمل الكلية على حماية المنتج الوطني
العلمي والمادي.

تقوم الكلية بإنشاء محالت تجارية على

اسوارها لتأجيرها واستثمارها.

توظف الكلية البحوث التطبيقية لجزء من

اقتصاديات المعرفة.

تطور الكلية سياساتها للوصول لكلية منتجة
ورائدة.

تقوم الكلية بتسويق انتاجها العلمي الى حقول

المجتمع المختلفة.

توسع الكلية نشاطاتها االنتاجية في الكليات

التطبيقية مقابل عائد مالي.

تنش الكلية العيادات الطبية والنفسية لتقديم

غير موافق بشدة

43

تقديم المساعدات المالية والمادية.

غير موافق

3

تشجع الكلية مؤسسات المجتمع المحلي على

محايد

8

متقدمة.

موافق

7

تستثمر الكلية مرافقها المتنوعة كمراكز انتاج

موافق بشدة

6

االجر للشركات والمؤسسات االنتاجية.

المتوسط

5

تقدم الكلية االستشارات والخدمات مدفوعة

االنحراف المعياري

4

القطاع التجاري والخاص.

الوزن النسبي

3

توقع الكلية عقود شراكة مع مؤسسات من

الترتيب

2

معارض انتاجية.

التصنيف

1

تستثمر الكلية المساحات الشاغرة فيها بعمل

3.2

10.8

16.1

48.4

21.5

3.74

1.02

74.8

4

كبيرة

3.2

10.8

26.9

40.9

18.3

3.60

1.01

72.0

4

كبيرة

7.5

17.2

38.7

22.6

14.0

3.18

1.11

63.7

10

متوسطة

6.5

21.5

21.5

44.1

6.5

3.23

1.06

64.5

9

متوسطة

3.2

17.2

15.1

45.2

19.4

3.60

1.08

72.0

4

كبيرة

4.3

11.8

28.0

47.3

8.6

3.44

.96

68.8

6

كبيرة

37.6

16.1

16.1

18.3

11.8

2.51

1.45

50.1

15

قليلة

11.8

19.4

32.3

29.0

7.5

3.01

1.13

60.2

12

متوسطة

2.2

6.5

25.8

50.5

15.1

3.70

.88

74.0

2

كبيرة

9.7

19.4

28.0

30.1

12.9

3.17

1.18

63.4

11

متوسطة

14.0

18.3

30.1

30.1

7.5

2.99

1.17

59.8

13

متوسطة

29.0

23.7

23.7

11.8

11.8

2.54

1.34

50.8

14

قليلة
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خدمات مدفوعة االجر.
44

43
44

46

تدعم الكلية أنشطتها االنتاجية باالستفادة م

من برامج التعاون والمنح الدولية بدعم
االنشطة االنتاجية.

تربط الكلية خطط التعليم الجامعي بخطط
التنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية.

تتواصل الكلية مع قطاعات االعمال للتعرف

على احتياجاتها من الخريجين كما وكيفا.

تعزز الكلية عالقتها مع الشركات الوطنية
والدولية ورجال االعمال ،لتأمين الحصول

على الدعم المالي كهبات.

8.6

16.1

22.6

39.8

12.9

3.32

1.15

66.5

8

متوسطة

4.3

11.8

20.4

47.3

16.1

3.59

1.03

71.8

6

كبيرة

5.4

12.9

19.4

52.7

9.7

3.48

1.02

69.7

7

كبيرة

3.2

7.5

28.0

49.5

المجال الثاني "متطلبات الموارد المالية"

11.8

3.59

.91

71.8

5

كبيرة

52.7

12.0

65.9

-

-

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يلي:
أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال األول (متطلبات الموارد

المالية) ،بلغ ( )42.7درجة ،وبانحراف معياري بلغ ( ،)42.3درجة ،وبوزن نسبي ()%64.3
بدرجة متوسطة ،وقد حصل المجال الثاني" متطلبات الموارد المالية " على المرتبة الثانية.

وهذا يدل على أن العاملين بالوظائف االشرافية في الكليات التقنية يرون بأن الكليات

التقنية في قطاع غزة توفر متطلبات الموارد المالية بدرجة متوسطة .حيث أظهرت النتائج أن
المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجال متطلبات الموارد المالية في الكليات التقنية في قطاع
غزة تراوحت بين ( ،)4.63 – 2.44في حين تراوحت األهمية النسبية لفقرات المجال بين

( )72.3 – 43.4بدرجة كبيرة ،وهذا يدل على أن فقرات مجال توافر متطلبات الموارد المالية
مرتفعة من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية ،مما يشير إلى أن

الكليات التقنية في قطاع غزة تقوم بتوفير متطلبات الموارد المالية بدرجة متوسطة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 .4إعادة توزيع المخصص للجامعات والكليات في موازنة الدولة مع تقليص الحصص لكل منها.
بسب الوضع االقتصادي للدولة وعدم مقدرتها على توفير التمويل الالزم لمواجهة الزيادة
المضطردة في الجامعات والكليات .وهو ما يتفق مع دراسة(رشيد،وسمير ،)4333،والتي كان
من أهم نتائجها ،أن األنظمة االقتصادية الحالية تتطلب من المؤسسات التعليمية تنمية ذاتها
بذاتها.
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 .2قلة وضعف إمكانية تمويل المؤسسات المحلية للكليات التقنية  ،بسبب الحصار المفروض
على محافظات غزة منذ أكثر من ثماني سنوات والذي كان له بالغ األثر في انخفاض اإلنتاجية
في العديد من األنشطة االقتصادية .وهو ما يتوافق بشكل جزئي مع دراسة باطويح وبامخرمة
()2343التي كان من أهم نتائجها  :وجوب تدعيم مصادر تمويل التعليم الجامعي بموارد
إنتاجية تحصل منها الجامعة على إيرادات في ظل تناقص الموارد التقليدية واالتجاه المتزايد في
تكاليف العملية التعليمية.
 .4تزايد الطلب االجتماعي على التعليم التقني والتزايد المستمر في أعداد الطلبة الراغبين في
االلتحاق بهذا النوع من التعليم ،لما يميزه من تخصصات عملية تطبيقية تسهل وصول الخريج
لسوق العمل بسهولة.
 .3النقص الكبير في رسوم الطالب في السنوات األخيرة بسبب سوء األحوال االقتصادية الناجمة
عن األوضاع االقتصادية والسياسية في محافظات غزة.
 .8تحليل فقرات مجال متطلبات الموارد المالية في استبانة متطلبات الجامعة المنتجة:
و قد جاءت أعلى فقرتين من حيث األهمية النسبية كالتالي:
أن الفق ورة رقووم ( )1التووي توونص علووى " تســتثمر الكليــة المســاحات الشــاغرة فيهــا بعمــل معــارض
انتاجيــة " احتلووت المرتبووة األولووى موون حيووث األهميووة فووي المجووال ،وذلووك بوووزن نسووبي ()%73.5
بدرجة كبيرة ،وبمتوسط حسابي ( ،)4.7فقد لوحظ أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة زاد عن درجوة
الحياد التي تساوي ( )3درجة ،وهذا يؤكد بأن ( )%63.3من أفراد العينوة يوافقوون ويوافقوون بشودة
على أن الكلية تستثمر المساحات الشاغرة فيها بعمل معارض انتاجية .وتعزو الباحثة ذلك إلى:
أن غالبيووة الكليووات تقوووم بعموول معووارض إنتاجيووة علووى المسوواحات المتوووفرة لووديها ،بالش وراكة مووع
مؤسسووات المجتمووع المحلووي ذات الطووابع االنتوواجي ،محققووة بووذلك منفعووة متبادلووة ،حيووث أن هووذه
المؤسسووات تقوووم بوودفع رسوووم مقابوول اشووتراكها فووي المعوورض "رسوووم األرضووية" ،وتكووون الفائوودة لهووذه
المؤسسووات بتسووويق منتجاتهووا لشوريحة كبيورة موون أفوراد المجتمووع ممووا ينووتج عنووه أيضووا دعايووة كبيورة
لهووا،وتنتفع الكليووات موون هووذه المعووارض بووأكثر موون جانووب ،موون حيووث رسوووم االشووتراك التووي تعووود
عليهووا موون المؤسسووات المشوواركة ،وقوود يتواجوود لوودى بعووض الكليووات تخصصووات تسووتطيع تسووويق
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منتجاتها مثول أقسوام تصوميم األزيواء والفندقوة وغيرهوا ،)....باإلضوافة أنهوا تمثول فرصوة كبيورة أموام
الكليات باالتصال والتواصل مع فئات المجتمع المختلفة ،بحيث يمكون اسوتغاللها كجانوب دعوائي
واعالمي مثمر.
أن الفق ورة رقووم ( )9التووي توونص علووى " تطــور الكليــة سياســاتها للوصــول لكليــة منتجــة ورائــدة "
احتلت المرتبة الثانية من حيث األهميوة فوي المجوال ،وذلوك بووزن نسوبي ( )%73.2بدرجوة كبيورة،
وبمتوسط حسابي ( ،)4.7فقد لووحظ أن المتوسوط الحسوابي لهوذه الفقورة زاد عون درجوة الحيواد التوي
تسوواوي ( )3درجووة ،وهووذا يؤكوود بووأن ( ،)%66.7موون أفوراد العينووة يوافقووون ويوافقووون بشوودة علووى أن
تط ووور الكلي ووة سياس وواتها للوص ووول لجامع ووات منتج ووة و ارئ وودة .وتع ووزو الباحث ووة ذل ووك إل ووى:أن الرؤي ووة
المسووتقبلية للكليووات التقنيووة نحووو التطووور والتميووز -فووي ظوول األوضوواع االقتصووادية التووي تموور بهووا
محافظووات غ وزة -جعوول موون أنموووذج الكليووة المنتجووة حووال لمعالجووة أعبائهووا الماليووة بصووورة ذاتيووة.
ومس و و وواعدتها عل و و ووى الحف و و وواظ عل و و ووى اس و و ووتم ارريتها وازدهاره و و ووا.وه و و ووو م و و ووا يتف و و ووق كلي و و ووا م و و ووع د ارس و و ووة
(زاهر،وآخرون )2344،والتي نتج عنها ،أنه مون الضوروري تبنوي نمووذج الجامعوة المنتجوة بسوبب
التغيرات والتدهور االقتصادي الذي يشهده العالم.
في حين جاءت أدنى فقرتين من حيث األهمية النسبية كالتالي:
أن الفقرة رقم ( )42التي تنص على " تنشئ الكلية العيادات الطبية والنفسية لتقديم خدمات
مدفوعة األجر" احتلت المرتبة العشرون من حيث األهمية في المجال ،وذلك بوزن نسبي
( )%43.4بدرجة قليلة ،وبمتوسط حسابي ( ،)2.4فقد لوحظ أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة
قل عن درجة الحياد التي تساوي ( )3درجة ،وهذا يؤكد بأن  %24.7من أفراد العينة يوافقون
ويوافقون بشدة على أن الكليات تنش

العيادات الطبية والنفسية لتقديم خدمات مدفوعة األجر.

وتعزو الباحثة ذلك إلى :أن أهداف غالبية الكليات التقنية تنحصر في المجال التقني ،ولذا فانها
ترى وجود جهة تختص بالتمريض بالكلية هو لغرض تقديم الخدمات الصحية الطارئة للطلبو
والعاملين فقط .وترى هذه الكليات ان الفائدة التي ممكن ان تعود على الكلية من وراء اقامة
مشاريع بهذا المجال لن تكون ذات جدوى مقابل التكلفة التي ستتحملها في ظل عدم وجود
اختصاصات بالتمريض او بالجانب النفسي بهذه الكليات.
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أن الفقرة رقم ( )7التي تنص على " تقوم الكلية بإنشاء محالت تجارية على أسوارها لتأجيرها
واستثمارها " احتلت المرتبة الرابعة عشر واألخيرة من حيث األهمية في المجال ،وذلك بوزن
نسبي ( )%43.4بدرجة قليلة ،وبمتوسط حسابي ( ،)2.4فقد لوحظ أن المتوسط الحسابي لهذه
الفقرة قل عن درجة الحياد التي تساوي ( )3درجة ،وهذا يؤكد بأن  %43من أفراد العينة يوافقون
ويوافقون بشدة على أن الكلية تقوم بإنشاء محالت تجارية على أسوارها لتأجيرها واستثمارها.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:أن رؤية الكليات وأنظمتها ال تتوافق مع هذه األعمال ،حيث ترى بعض
الكليات أن ذلك يتعارض مع وظائف الكليات األساسية وتعطيها طابع المؤسسات التجارية وهو
ما ال يتوافق مع رؤيتها ومبادئها .السيما أن هذه المحالت سوف تسبب الكثير من الضوضاء
مما يضر بالعملية التعليمية داخل الكليات.ويتوافق ذلك بشكل جزئي مع دراسة (العبيدي)2342،
والتي أوصت بالتأكيد على ضرورة صون مهام وقيم التعليم العالي األساسية وتعزيزها.ويتفق
كذلك مع دراسة (رشيد ،وسمير )4333،في أن الجامعة المنتجة يجب أن ال تتخلى عن وظيفتها
األساسية ،وتصبح مؤسسة إنتاجية بحتة ،فهي ليست البديل وستبقى دار معرفة وليست دار مال.
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 oنتائج السؤال الثاني وتفسيرها ومناقشتها :الفعالية التنظيمية
ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على :ما متوسط تقديرات العاملين بالوظائف اإلشرافية
في الكليات التقنية بمحافظات غزة لمستوى تحقيق الفعالية التنظيمية فيها ؟
للتعرف على مستوى الفعالية التنظيمية لدي الكليات التقنية في محافظات غزة ة ،قامت

الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدرجات االستبانة ومجاالتها،

ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:

جدول ( )85المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمستوى الفاعلية التنظيمية
عدد

الدرجة

م

مجاالت االستبانة

1

المؤشرات الخارجية

16

2

المؤشرات الداخلية

25

125

41

205

الدرجة الكلية الستبانة

المتوسط

االنحراف

الوزن

8.93

76.7

2

77.7

4

77.3

المعياري

الفقرات

الكلية
80

61.39
97.14

14.11

158.53

21.67

النسبي

الترتيب

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لدرجات مستوى

الفاعلية التنظيمية لدي الكليات التقنية بلغ ( )445.44درجة ،وبانحراف معياري ()24.67
درجة ،وبلغ الوزن الحسابي النسبي ( )%77.4وهي بدرجة كبيرة ،وهذا يشير إلى أن العاملين في

الكليات التقنية يوافقون على أن الفاعلية التنظيمية لدى الكليات التقنية في محافظات غزة عالية.
وبما أن استبانة الفاعلية التنظيمية لديها مجالين ،فقد ظهر بأن مجال المؤشرات الداخلية احتل

المرتبة األولى من حيث األهمية ،وبوزن نسبي( )%77.7وبدرجة كبيرة ،و احتلت المؤش ارت

الخارجية المرتبة الثانية بوزن نسبي ( )%76.7وهي بدرجة كبيرة .وتعزو الباحثة ذلك إلى :أن

 .4الخطط الموضوعة للكليات تكون تحت اشراف و ازرة واحدة هي و ازرة التربية والتعليم
العالي وبالتنسيق بين قسم الجودة والنوعية بالو ازرة والجهات المختصة بالكليات مما

جعل هناك نوع من االلتزام بآلية تنفيذ ومتابعة للخطط جيدة إلى حد ما.

 .2وجود نظام دوري لتقييم أداء العاملين بالكليات  ،يتم متابعته بصورة حثيثة من قبل ديوان
الموظفين وهيئة الرقابة  ،وذذلك أوجد نوع من الدافعية لالنجاز والخوف من التقصير

لدى العاملين مما حسن من مهارات العاملين وطور من أدائهم .
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شكل رقم ( )6الوزن النسبي لمستوى الفاعلية التنظيمية للكليات التقينية في محافظات غزة
(ن=)34

100
90
77.3

77.7

76.7

الدرجة الكلية للفاعلية التنظيمية

المؤشرات الداخلية

المؤشرات الخارجية

80
70
60
50
40
30
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0

النتائج المتعلقة في المجال األول :المؤشرات الخارجية
للتعرف على مستوى المؤشرات الخارجية للفعالية التنظيمية من وجهة نظر العاملين

بالوظائف االشرافية في الكليات التقنية في محافظات غزة ،قامت الباحثة بإيجاد التك اررات والنسب

المئوية والمتوسط الحسابي لفقرات المجال ،من ثم تم إيجاد األهمية النسبية لكل فقرة من فقرات

المجال ،حيث أن النتائج المتعلقة بهذا موضحة في الجدول التالي:

جدول ( )86النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال
(المؤشرات الخارجية) في الكليات التقنية في قطاع غزة

م

الفقرة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

المتوسط

االنحراف المعياري

للمجتمع الفلسطيني.

الوزن النسبي

تهتم الكلية بالحفاظ على الهوية الثقافية

الترتيب

2

وحاجات المجتمع المتغيرة

0.0

1.1

6.5

59.1

33.3

4.25

.62

84.9

4

التصنيف

1

تواكب الكلية متغيرات البيئة المتجددة

0.0

5.4

11.8

55.9

26.9

4.04

.78

80.9

4

كبيرة

كبيرة جدا

يشارك أعضاء هيئة التدريس في هذه

3

الكلية في تقديم خدمات لقطاعات

المجتمع (في الحكومة ،مجالس أو

2.2

6.5

21.5

45.2

24.7

3.84

.95

76.8

7

كبيرة

لجان ،مستشارين ،او وظائف أخرى).

4

يتوفر لدى الكلية قدرات علمية تتيح لها

0.0

8.6

14.0
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53.8

23.7

3.92

.85

78.5

6

كبيرة

تقديم الكثير من االستشارات في مجاالت
مختلفة (للشركات والو ازرات ومؤسسات

المجتمع المحلي).

تعقد الكلية فعاليات متنوعة (برامج،

5

ورش عمل ،مشاريع ،دورات تدريبية،

ندوات ،مؤتمرات علمية......الخ) لخدمة

0.0

1.1

7.5

54.8

36.6

4.27

.65

85.4

4

كبيرة جدا

للمجتمع.
6

7
8
3

43

44
42

44

43

44

46

تراعي الكلية بشكل ايجابي ومتوازن

الصالح العام لمجتمع الكلية والبيئة
الخارجية المحيطة.

تتمتع الكلية بسمعة عامة طيبة في

اوساط جماهيرها.

تمتاز الكلية بقدرتها على توفير المصادر
المالية والمادية التي تحتاجها.

للكلية القدرة على اجتذاب خريجي

الثانوية العامة المتفوقين للدراسة فيها.

تحصل الكلية على بعض مواردها من
خالل

التعليم

دورات

واالستشارات والبحث والتطوير.
للكلية

القدرة

على

الخارجية لطلبتها.

تحصيل

المستمر

المنح

للكلية القدرة على جمع االموال من خالل

الهبات والتبرعات العامة.

لدى الكلية القدرة التنافسية على اجتذاب

خريجي الثانوية العامة المتفوقين للدراسة

فيها.

تجذب الكلية الطلبة الى الحد الذي ال

يفكرون معه في االنتقال الى مؤسسات

اخرى.

تمتاز الكلية بقدرتها على الحفاظ على

العاملين فيها من االنتقال الى مؤسسات

اخرى.

للكلية القدرة على اجتذاب األكاديميين

العاملين في مؤسسات اخرى للعمل فيها.

0.0

4.3

8.6

59.1

28.0

4.11

.73

82.2

3

كبيرة

0.0

1.1

8.6

53.8

36.6

4.26

.66

85.2

2

كبيرة جدا

3.2

4.3

26.9

43.0

22.6

3.77

.96

75.5

3

كبيرة

2.2

9.7

19.4

39.8

29.0

3.84

1.02

76.8

7

كبيرة

2.2

9.7

22.6

41.9

23.7

3.75

1.00

75.1

43

كبيرة

6.5

22.6

29.0

29.0

12.9

3.19

1.13

63.9

43

متوسطة

5.4

15.1

32.3

34.4

12.9

3.34

1.06

66.9

44

متوسطة

2.2

2.2

10.8

17.2

19.4

23.7

41.9

40.9

25.8

16.1

3.78

3.52

1.02

1.03

75.7

70.3

5

42

كبيرة

كبيرة

5.4

2.2

19.4

58.1

15.1

3.75

.93

75.1

43

كبيرة

2.2

7.5

20.4

53.8

16.1

3.74

.90

74.8

44

كبيرة

61.4

8.93

76.7

-

-

المجال األول "المؤشرات الخارجية"
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تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يلي:
أظهرت النتائج إلى أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال األول (المؤشرات

الخارجية) ،بلغ ( )64.3درجة ،وبانحراف معياري بلغ ( ،)8.93درجة ،وبوزن نسبي ()%76.7
بدرجة كبيرة ،وهذا يدل على أن العاملين في الكليات التقنية يرون بأن هناك توافر في المؤشرات

الخارجية للفعالية التنظيمية لدى الكليات التقنية في قطاع غزة بشكل كبير .حيث أظهرت النتائج

إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجال المؤشرات الخارجية للفعالية التنظيمية في

الكليات التقنية في قطاع غزة تراوحت بين ( ،)3.27 – 4.43في حين تراوحت األهمية النسبية
لفقرات المجال بين ( )54.3 – 64.3بدرجة كبيرة ،وهذا يدل على أن فقرات مجال توافر
المؤشرات الخارجية للفعالية التنظيمية مرتفعة من وجهة نظر العاملين في الكليات التقنية ،مما
يشير إلى أن الكليات التقنية في قطاع غزة تتوافر لديها المؤشرات الخارجية للفعالية التنظيمية

بدرجة كبيرة.والمؤشرات الخارجية ترتبط بصفة أساسية بالمخرجات وبعالقة المنظمة بالبيئة

الخارجية (قريشي .)6202227،ومن هذه المؤشرات :إنتاج السلع والخدمات ،الجودة ،تحقيق
األرباح ،تحقيق أهداف جديدة ،التأهب لالنجاز ،المسؤولية االجتماعية ،البقاء ،القدرة على

التكيف والتأقلم و التطور.وتعزو الباحثة توفر هذه المؤشرات بالكليات التقنية بنسبة كبيرة إلى:
حرص إدارة الكليات التقنية على القيام بوظائفها لتلبية حاجات ومصالح المستفيدين من خدماتها

من ( عاملين وطلبة وقطاعات المجتمع المختلفة) مما ينتج عنه رضا عام عن أداء هذه

الكليات.

 .3تحليل فقرات مجال المؤشرات الخارجية في استبانة الفعالية التنظيمية:

وجاءت أعلى فقرتين من حيث األهمية النسبية كالتالي:
 .4أن الفق ورة رقووم ( )4التووي توونص علووى " تعقــد الكليــة فعاليــات متنوعــة (بــرامج ،ورش عمـــل،
مشاريع ،دورات تدريبية ،ندوات ،مؤتمرات علمية) لخدمة للمجتمع " .احتلت المرتبة األولوى
مون حيوث األهميوة فوي المجوال ،وذلوك بووزن نسوبي ( )%54.3بدرجوة كبيورة جودا ،وبمتوسوط
حسابي ( ،)3.2فقد لوحظ أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة ازد عن درجة الحياد التوي تسواوي
( )3درجة ،وهذا يؤكد بأن ( )%34.3من أفراد العينة يوافقون ويوافقون بشودة علوى أن الكليوة
تعقد فعاليات متنوعة (برامج ،ورش عمل ،مشواريع ،دورات تدريبيوة ،نودوات ،موؤتمرات علميوة)
لخدمة للمجتمع .وتعزو الباحثة ذلك إلى :تشجيع الكليات واهتمامهوا بهوذا الجانوب باعتبوار أن
ذلك يحقق نوع من الشهرة لها .وان هذه الكليات وليدة المجتمع وما وجدت إال لتلبية حاجاتوه
164

المختلف ووة وخدمت ووه ،باالض ووافة أن ال وودعم المخص ووص م وون المؤسس ووات الدولي ووة للكلي ووات التقني ووة
تحديوودا ،وتنفي ووذ مشوواريع ف ووي تلووك الكلي ووات يتطلووب عم وول ب ورامج ودورات تدريبي ووة وورش عم وول
بتمويل مون هوذه المؤسسوات.وهوذا يتفوق موع د ارسوة الوذينواني( ،)2336والتوي أوصوت بضورورة
التنسيق بين الجامعات ومؤسسات األعمال واالنتاج في مختلف المجاالت.
 .2أن الفقرة رقم ( )7التي تنص علوى " تتمتع الكلية بسمعة عامة طيبة في اوساط جماهيرها "
احتلووت المرتبووة الثانيووة موون حيووث األهميووة فووي المجووال ،وذلووك بوووزن نسووبي ( )%54.2بدرجووة
كبيورة ،وبمتوسوط حسووابي ( ،)3.2فقوود لوووحظ أن المتوسووط الحسووابي لهووذه الفقورة زاد عوون درجووة
الحياد التي تساوي ( )3درجة ،وهذا يؤكد بوأن ( ،)%33.3مون أفوراد العينوة يوافقوون ويوافقوون
بشدة على أن الكلية تتمتع بسمعة عامة طيبة في اوسواط جماهيرهوا.وتعوزو الباحثوة ذلوك إلوى:
كف وواءة وق وودرات الهيئ ووة االكاديمي ووة فيه ووا ومس وواهمتها ف ووي اع ووداد مخرج ووات ذات كف وواءة علمي ووة
وعملية يكون لها دورها البارز في خدمة المجتمع ،باالضافة الى أن هذه الكليات تشكل ركيزة
أساسوية مون ركووائز بنواء المجتمووع وااليفواء باحتياجاتووه حيوث أن هووذه الكليوات تقوودم بورامج تقنيووة
متميزة تعطي فرصة للخوريجين بامكانيوة المنافسوة القويوة علوى فورص العمول،أو االعتمواد علوى
نفسه بانشواء مشوروعه الخواص.ويتفوق ذلوك جزئيوا موع دراسةعشوبية(،)2334فوي أهميوة توطيود
العالقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع واصدار تشريعات تتعلق بمجاالت خدمة المجتموع.
وكذلك تتفق مع د ارسوة جامسوون وآخورون( ،(Gamson,1999فوي أنوه يجوب ادراك المجتموع
الحتياجات الجامعة المنتجة ،خاصة االحتياجات المادية واسهامه في تلبية تلك االحتياجات.
في حين جاءت أدنى فقرتين من حيث األهمية النسبية كالتالي:
 .4أن الفقورة رقووم ( )42التووي تونص علووى " للكليــة القــدرة علــى جمــع األمـوال مــن خــالل الهبــات
والتبرعــات العامــة" احتلووت المرتبووة الثالثووة عشوور موون حيووث األهميووة فووي المجووال ،وذلووك بوووزن
نس و ووبي ( )%66.3بدرج و ووة متوس و ووطة ،وبمتوس و ووط حس و ووابي ( ،)4.4فق و وود ل و وووحظ أن المتوس و ووط
الحسووابي لهووذه الفقورة زاد عوون درجووة الحيوواد التووي تسوواوي ( )3درجووة ،وهووذا يؤكوود بووأن %37.4
موون أفوراد العينووة يوافقووون ويوافقووون بشوودة علووى أن للكليووة القوودرة علووى جمووع األمووال موون خووالل
الهبوات والتبرعوات العاموة .وتعوزو الباحثوة ذلوك إلوى :ظوروف الحصوار وحواالت االغوالق التوي
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يمارسووها االحووتالل فووي محافظووات غ وزة ،باالضووافة إلووى الضووائقة الماليووة الت وي تعوواني منهووا
كثير من المؤسسات التي تقدم الهبات والتبرعات بعد وقف االحتالل لوصول األموال إليها.
 .3أن الفقرة رقم ( )44القائلة بوأن " للكلية القدرة على تحصيل المنح الخارجيـة لطلبتهـا" احتلوت
المرتبووة الرابعووة عشوور واألخيورة موون حيووث األهميووة فووي المجووال ،وذلووك بوووزن نسووبي ()%64.3
بدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( ،)4.43فقود لووحظ أن المتوسوط الحسوابي لهوذه الفقورة زاد
عوون درجووة الحيوواد التووي تسوواوي ( )3درجووة ،وهووذا يؤكوود بووأن  %34.3موون أفوراد العينووة يوافقووون
ويوافقووون بشوودة علووى أن للكليووة القوودرة علووى تحصوويل الموونح الخارجيووة لطلبتهووا .وتعووزو الباحثووة
ذلك إلى:قلة المنح الدراسية التي تصل إلى الجامعوات الفلسوطينية عموموا وهوو موا يتوافوق كليوا
بما ورد في دراسة بنات(.)2332
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النتائج المتعلقة في المجال الثاني :المؤشرات الداخلية:
.3

للتعرف على مستوى المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية من وجهة نظر العاملين

بالوظائف االشرافية في الكليات التقنية في محافظات غزة ،قامت الباحثة بإيجاد
التك اررات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي لفقرات المجال ،من ثم تم إيجاد
األهمية النسبية لكل فقرة من فقرات المجال ،حيث أن النتائج المتعلقة بهذا موضحة

.4

في الجدول التالي:

جدول ( )84النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال
(المؤشرات الداخلية) من وجهة نظر العاملين في الكليات التقنية في قطاع غزة

م

الفقرة

غير موافق بشدة

مختلفة.

غير موافق

الذين

يشغلون

وظائف

واعمال

محايد

تزداد باستمرار نسبة خريجي الكلية

موافق

وظائفهم.

موافق بشدة

الكلية ساعدهم في الحصول على

المتوسط

التدريب المهني الذي تلقاه خريجو

االنحراف المعياري

6

االعداد المهني الذي توفره لهم.

الوزن النسبي

5

يختار الطلبة االلتحاق بالكلية لقوة

الترتيب

3

لطلبتها في مجاالت متعددة.

التصنيف

2

تتيح الكلية فرص النمو المهني

0.0

2.2

16.1

58.1

23.7

4.03

.70

80.6

3

كبيرة

1.1

2.2

19.4

53.8

23.7

3.97

.79

79.4

7

كبيرة

0.0

1.1

5.4

2.2

12.9

18.3

55.9

59.1

25.8

19.4

4.02

3.94

.78

.75

80.4

78.7

4

5

كبيرة

كبيرة

تهيىء الكلية خريجيها للتعامل مع
7

الوظيفة بكفاءة من خالل تكامل

االعداد

المهني.
3

43
44

االكاديمي

مع

االعداد

يفضل ارباب العمل خريجي هذه
الكلية على غيرهم من خريجي

الجامعات والكليات االخرى.

تمتلك الكلية قدرة كبيرة على تسهيل

اجراءات العمل.

يوجد انسجام وتفاعل في االنشطة

0.0

1.1

12.9

59.1

26.9

4.12

.66

82.4

4

كبيرة

0.0

0.0

29.0

48.4

22.6

3.94

.72

78.7

5

كبيرة

1.1

5.4

32.3

46.2

15.1

3.69

.83

73.8

43

كبيرة

0.0

3.2

19.4

50.5

26.9

4.01

.77

80.2

6

كبيرة
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والفعاليات التي تقوم بها االقسام

العلمية واالدارية في الكلية.
42

44

43

44

46

يتم توزيع االدوار الوظيفية على

الموظفين بشكل يراعي مؤهالت

وقدرات وميول كل منهم.

يشارك العميد والنواب ورؤساء االقسام
في اقرار وتعديل أنظمة الكلية.

يقدر رؤساء األقسام في الكلية
االعمال المميزة لالعضاء ويكافئون

العمل الناجح.

تتمتع الكلية بقدرة كبيرة على استثمار
قدرات موظفيها ومواهبهم وخبراتهم

الى اعلى درجة.

تستغل الكلية ما يتوفر لديهامن

امكانيات مادية استغالال امثل.

تحرص ادارة الكلية على وضع

47

الشخص

45

تتبع الكلية سياسة ترشيد االستهالك.

43
23
24
22
24
23
24
26
27
25

المناسب.
تتمتع

المناسب

الكلية

للمعلومات.

في

بوجود

المكان

نظام

جيد

تسيطر روح الفريق والتعاون في هذه

الكلية.

تسير االنشطة في الكلية وفق خطة

واضحة.

تربط الطلبة باعضاء هيئة التدريس
عالقات انسانية جيدة.

تتمتع الكلية بادارة مرنة قابلة للتكيف

وراغبة في التغيير.

تبدي الكلية قد ار عاليا من مظاهر

التقدم التكنولوجي في مجال انشطتها.
تنمو الكلية بشكل مستمر.

يتزايد باستمرار عدد التخصصات
العلمية واالدارية في الكلية.

تتميز الكلية بقدرة كبيرة في مجال
التطوير القائم على أسس علمية.

تتوسع الكلية بشكل مناسب في الفروع

2.2

6.5

16.1

52.7

22.6

3.87

.91

77.4

44

كبيرة

1.1

5.4

11.8

53.8

28.0

4.02

.85

80.4

4

كبيرة

6.5

6.5

21.5

48.4

17.2

3.63

1.05

72.7
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كبيرة

3.2

11.8

24.7

43.0

17.2

3.59

1.01

71.8

24

كبيرة

4.3

5.4

16.1

51.6

22.6

3.83

.98

76.6

43

كبيرة

5.4

7.5

12.9

57.0

17.2

3.73

1.01

74.6

45

كبيرة

0.0

2.2

11.8

53.8

32.3

4.16

.71

83.2

4

كبيرة

3.2

4.3

17.2

54.8

20.4

3.85

.91

77.0
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كبيرة

3.2

7.5

15.1

54.8

19.4

3.80

.95

75.9

43

كبيرة

0.0

11.8

14.0

54.8

19.4

3.82

.88

76.3

44

كبيرة

0.0

0.0

11.8

64.5

23.7

4.12

.59

82.4

2

كبيرة

3.2

6.5

18.3

52.7

19.4

3.78

.94

75.7

46

كبيرة

2.2

6.5

19.4

55.9

16.1

3.77

.87

75.5

47

كبيرة

0.0

5.4

16.1

52.7

22.6

3.89

.85

77.8

3

كبيرة

1.1

5.4

20.4

50.5

22.6

3.88

.86

77.6

43

كبيرة

0.0

4.3

20.4

58.1

17.2

3.88

.73
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43

كبيرة

1.1

7.5
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50.5

19.4

3.80

.88
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كبيرة
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واالختصاصات األكاديمية.
97.14

المجال الثاني (المؤشرات الداخلية)

14.11

77.7

تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يلي:
أظهرت النتائج إلى أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال الثاني (المؤشرات الداخلية) ،بلغ
( )37.4درجة ،وبانحراف معياري بلغ ( ،)43.44درجة ،وبوزن نسبي ( )%77.7بدرجة كبيرة،
وهذا يدل على أن العاملين في الكليات التقنية يرون بأن المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية
متوافرة لدى الكليات التقنية في قطاع غزة بشكل كبير .حيث أظهرت النتائج إلى أن المتوسطات
الحسابية لجميع فقرات مجال المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية في الكليات التقنية في قطاع
غزة تراوحت بين ( ،)3.27 – 4.43في حين تراوحت األهمية النسبية لفقرات المجال بين
( )54.3 – 64.3بدرجة كبيرة ،وهذا يدل على أن فقرات مجال المؤشرات الداخلية للفعالية
التنظيمية مرتفعة من وجهة نظر العاملين بالوظائف االشرافية في الكليات التقنية ،مما يشير إلى
أن كليات التقنية في قطاع غزة تتوافر لديها المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية بدرجة كبيرة.
حيث أن المؤشرات الداخلية

ترتبط بمدخالت المنظمة وعملياتها ومنها( تخطيط و تحديد

األهداف ،المهارات االجتماعية للمدير ،المهارات العملية للمدير ،التحكم في سير األحداث داخل
المنظمة ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،تدريب وتنمية قدرات األفراد ،كفاءة استخدام الموارد
المتاحة ،الرضا الوظيفي ،األداء العام داخل المنظمة) .وتعزو الباحثة توفر المؤشرات الداخلية
بدرجة كبيرة إلى :امتالك الكليات التقنية خبرة طويلة و كادر مؤهل وقيادة موجهة نحو التغيير
تدرك أهمية رصد المتغيرات الخارجية وتوظيفها لصالحها من خالل احداث تغييرات داخلية
تمكنها من النجاح واالستمرار والتمدد في بيئة متغيرة .وذلك يتفق كليا مع دراسة أبو
شاويش(.)2342
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 .4تحليل فقرات مجال المؤشرات الداخلية في استبانة الفعالية التنظيمية:
وجاءت أعلى فقرتين من حيث األهمية النسبية كالتالي:
أن الفقرة رقم ( )45القائلة بأن " تتبع الكلية سياسة ترشيد االستهالك" احتلت المرتبة األولى
موون حيووث األهميووة فووي المجووال ،وذلووك بوووزن نسووبي ( )%54.2بدرجووة كبي ورة ،وبمتوسووط حسووابي
( ،)3.46فق وود ل وووحظ أن المتوس ووط الحس ووابي له ووذه الفقو ورة زاد عو ون درج ووة الحي وواد الت ووي تس وواوي ()3
درجووة ،وهووذا يؤكوود بووأن ( )%56.4موون أف وراد العينووة يوافقووون ويوافقووون بشوودة علووى أن الكليووة تتبووع
سياسة ترشيد االستهالك .وتعزو الباحثة ذلوك إلوى:أن ضوعف المووارد الماليوة والوضوع االقتصوادي
وغيوواب المخصصووات الماليووة موون و ازرة التربيووة والتعلوويم العالي،فمووا كووان موون ادارة الكليووات إال أن
تتوج ووه لسياس ووة ترش وويد االس ووتهالك ،وق وود يك ووون ذل ووك ف ووي بع ووض األحي ووان مؤش وور ايج ووابي للفعالي ووة
التنظيمي ووة اذا اس ووتهدف االس ووتثمار األمث وول للمو ووارد.بي وود أن ترش وويد االس ووتهالك ق وود ال يرج ووع دائم ووا
الس ووتثمار المو ووارد بص ووورة مثل ووى ،فق وود يعن ووي أحيان ووا الح وود م وون النفق ووات والتقل وويص ف ووي الخ وودمات
األساسووية ،وفووي هووذه الحالووة قوودال يكووون مؤشوور ايجووابي للفعاليووة التنظيميووة.ويتفووق ذلووك مووع د ارسووة
(نوار )2333،أن توفير حوافز مناسبة من أهم مؤشرات تحقيق الفعالية التنظيمية.
أن الفقرة رقم ( )22القائلة بأن " تربط الطلبة بأعضاء هيئة التدريس عالقات انسانية جيدة "
احتلت المرتبة الثانية من حيث األهمية في المجال ،وذلك بوزن نسبي ( )%52.3بدرجة كبيرة،
وبمتوسط حسابي ( ،)3.4فقد لوحظ أن المتوسط الحسابي لهذه الفقرة زاد عن درجة الحياد التي
تساوي ( )3درجة ،وهذا يؤكد بأن ( ،)%55.2من أفراد العينة يوافقون ويوافقون بشدة على أنه
تربط الطلبة بأعضاء هيئة التدريس عالقات انسانية جيدة .وتعزو الباحثة ذلك إلى :المدرس هو
القائد والقدوة في نفس الوقوت .وكما يقال أن الطالب هو صنيعة أستاذه ،وان أجاد المدرس فن
التعامل مع طالبه استطاع أن يصلح األجيال القادمة .واستخلصت الباحثة بعد النقاش مع عدد
من خريجي الكليات التقنية حول عالقتهم الجيدة بمدرسيهم ،أنه قد تعزى العالقة اإلنسانية الجيدة
بمدرسيهم إلى أن  :مدرسيهم اليضعون حواجز مصطنعوة بينهم وبين الطالب وال يتركون كذلك
الحبول علوى غاربه ،مؤهلين تأهيالً علمياً وتربوياً ،يتمتعون بقدرة علمية وفن فووي إيصال المعلومة،
يبذلون كل الجهد في إفهام المادة مع مراعاة الفروق الفردية ،والتنويع فووي طورق التدريس ،على
دراية بأحوال الطالب وخصائص المرحلة التي هم فيها ومتغيرات الزمان ،مبتعدين عن المثالية
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فطالب اليوم ليس كطالب األمس .سمحين لينين -رفق من غير ضعف وحزم من غير تعسف،-
يدخلون الدعابة والفكاهة عليهم دون مبالغة بذلك .يتحسسون ظروفهم ،ويساهمون في حل
مشكالتهم ،ويشعرونهم بوأنهم كواآلباء أو أخوة كبار لهم ،وال يسمحون للمعوقات والمحبطات
والحاالت الشاذة عذ اًر للتقاعس .عاملين بقول رسول ااهلل صلى ااهلل عليه وسلم( :كلكم راع وكلكم
مسئول عن رعيته ) .باالضافة إلى أن طبيعة التعليم التقني التي يغلب فيها الجانب التطبيقي
تعطي مجال أوسع للمدرس أن يتعامل بصورة ودية مع طالبه مختلفا بذلك عن أسلوب المدرس
الملقن.
في حين جاءت أدنى فقرتين من حيث األهمية النسبية كالتالي:
أن الفق ورة رقووم ( )43القائلووة بووأن " يقــدر رؤســاء األقســام فــي الكليــة األعمــال المميــزة ل عضــاء
ويكــافئون العمــل النــاجح" احتلووت المرتبووة العشوورون موون حيووث األهميووة فووي المجووال ،وذلووك بوووزن
نسبي ( )%72.7بدرجوة كبيورة ،وبمتوسوط حسوابي ( ،)4.4فقود لووحظ أن المتوسوط الحسوابي لهوذه
الفق ورة زاد عوون درجووة الحيوواد التووي تسوواوي ( )3درجووة ،وهووذا يؤكوود بووأن  %64.6موون أف وراد العينووة
يوافقووون ويوافقووون بشوودة علووى أن رؤسوواء األقسووام فووي الكليووة يقوودرون األعمووال الممي وزة لألعضوواء
ويكافئون العمل الناجح .وتعزو الباحثة ذلك إلى:الضائقة المالية التي تعاني منها الكليات التقنيوة،
رغووم ذلووك تقوودم الكليووات فووي حوودود اسووتطاعتها كوول مووا موون شووانه أن يعووزز العموول النوواجح ولووو كووان
معنويووا فووي معظووم الحوواالت .ويتفووق ذلووك مووع د ارسووة (بنووات ،)2332،التووي أوصووت بتعزيووز النمووو
المهني وتعزيز الرضاالوظيفي للعاملين لتحقيق الفعالية التنظيمية.
أن الفقرة رقم ( )44القائلة بوأن " تتمتـع الكليـة بقـدرة كبيـرة علـى اسـتثمار قـدرات موظفيهـا
ومواهبهم وخبراتهم إلى أعلى درجة" احتلت المرتبة الواحد والعشورون واألخيورة مون حيوث األهميوة
في المجال ،وذلك بوزن نسبي ( )%74.5بدرجة كبيرة ،وبمتوسط حسابي ( ،)4.43فقد لوحظ أن
المتوس ووط الحس ووابي له ووذه الفقو ورة زاد ع وون درجو وة الحي وواد الت ووي تس وواوي ( )3درج ووة ،وه ووذا يؤك وود ب ووأن
 %63.2من أفراد العينة يوافقون ويوافقون بشدة على أن للكليوة تتمتوع بقودرة كبيورة علوى اسوتثمار
قوودرات موظفيهووا وموواهبهم وخبوراتهم إلووى أعلووى درجووة .وتعووزو الباحثووة ذلووك إلووى:أن أغلووب الكليووات
التقنيووة ال تتمتووع بوجووود نظووام حووافز ماديوة يعطووي دافعووا حقيقيووا للعوواملين البوراز قوودراتهم واكتشوواف
مواهبهم ،مما يعيق قدرة الكلية في الوصول إلى نتائج مرضية بهذا الخصوص .و معظوم الحووافز
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المتبعة هي حوافز معنوية وقد أن الحوافز المعنوية في أغلب األحيان رغبات وطموحات العاملين
 .كووذلك فووإن سياسووة االبتعوواث المتبعووة فووي كثيوور موون الكليووات التقنيووة والتووي تمثوول حوواف از قويووا أمووام
تنمي ووة الق وودرات ،تس ووتند إل ووى تعليم ووات و ازرة التربي ووة والتعل وويم الع ووالي والت ووي ي ووتم بمقتض وواها تحم وول
الموظف كافة األعباء المالية المتعلقة بوالتطوير الوذاتي .رغوم ذلوك تقودم الكليوات التقنيوة أقصوى موا
تس و ووتطيع الس و ووتثمار ق و وودرات موظفيه و ووا ومو و وواهبهم وخبو و وراتهم إل و ووى أعل و ووى درج و ووة.ويتف و ووق ذل و ووك م و ووع
د ارسووة(ن ووار ،)2333،فووي أن موون مؤش ورات الفعاليووة التنظيميووة وضووع الرجوول المناسووب فووي المكووان
المناس ووب ،وتتف ووق جزئي ووا م ووع د ارس ووة (عش ووبية )2334،والت ووي أوص ووت باالهتم ووام بأعض وواء الهيئ ووة
التدريسية في الجامعات المنتجة وتوفير المناخ الذي يشجعهم على العمل.
 oنتائج السؤال الثالث وتفسيره ومناقشته:
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α≤0.05بين متوسطات درجات تقويم أفراد العينة لمستوى توافر متطلبات الجامعة
المنتجة والفعالية التنظيمية تعزى إلى متغير (الكلية) ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضيات التالية حسب متغيرات الدراسة:
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين
متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة تعزى لمتغير الكلية
(الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا ،كلية مجتمع
غزة للدراسات السياحية والتطبيقية ،كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة ،كلية
فلسطين التقنية-دير البلح ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الكلية العربية للعلوم التطبيقية).
والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One -Way
 )ANOVAلدراسة الفروقات في تقدير العاملين في الكليات التقنية في محافظات غزة ،لواقع
توافر متطلبات الجامعة المنتجة تعزى إلى متغير الكلية (الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-
خانيونس ،كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا ،كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية ،كلية
الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة ،كلية فلسطين التقنية-دير البلح ،الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية الكلية العربية للعلوم التطبيقية) ،توضحها النتائج المتعلقة بهذه الفرضية من خالل
الجدول التالي:
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جدول ( )86نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات تقدير العاملين بالوظائف االشرافية
بالكليات التقنية لواقع مستوى توافر المتطلبات الجامعية المنتجة تعزى إلى متغير الكلية
مجاالت الدراسة

متطلبات البنية التحتية

متطلبات الموارد المالية

الدرجة الكلية الستبانة

متطلبات الجامعة المنتجة

متوسط

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

7214.1

6

1202.4

داخل المجموعات

13160.5

86

153.0

المجموع

20374.6

92

بين المجموعات

5222.1

6

870.3

داخل المجموعات

7983.5

86

92.8

المجموع

13205.6

92

بين المجموعات

23220.7

6

3870.1

داخل المجموعات

35091.0

86

408.0

المجموع

58311.7
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** دالة إحصائياً عند 3.34

* دالة إحصائياً عند 3.34

المربعات

قيمة ف
7.9

9.4

9.5

\\ غير دالة إحصائياً

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:
مقياس متطلبات الجامعة المنتجة:
لوحظ وجود فوروق جوهريوة ذات داللوة إحصوائية ( )p-value<0.01،f= 9.5فوي درجوات
تقي وويم تو ووافر متطلب ووات الجامع ووة المنتج ووة م وون وجه ووة نظ وور الع وواملين بالوظ ووائف االشو ورافية ف ووي
الكليات التقنية تعوزى إلوى متغيور الكليوة (الكليوة الجامعيوة للعلووم والتكنولوجيوا-خوانيونس ،كليوة
مجتمووع توودريب غوزة-اونووروا ،كليووة مجتمووع غوزة للد ارسووات السووياحية والتطبيقيووة ،كليووة الد ارسووات
المتوسووطة بجامعووة األزهوور-غ وزة ،كليووة فلسووطين التقنيووة-ديوور الووبلح ،الكليووة الجامعي وة للعلوووم
التطبيقيو ووة ،الكليو ووة العربيوووة للعلو وووم التطبيقيو ووة) ،ولمعرفو ووة الفو ووروق تو ووم اس ووتخدام اختبو ووار شو وويفيه
للمقارنات البعدية لتجوانس التبواين ،فقود تبوين أن مسوتوى تووافر متطلبوات الجامعوة المنتجوة فوي
الكليووة الجامعيووة للعلوووم التطبيقيووة أعلووى موون مسووتوى ت ووافر ذلووك فووي الكليووات التاليووة (الكليووة
الجامعي ووة للعل وووم والتكنولوجي ووا-خ ووانيونس ،كلي ووة مجتم ووع ت وودريب غو وزة-اون ووروا ،كلي ووة فلس ووطين
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مستوى
الداللة

**0.001

**0.001

**0.001

التقنيووة-ديوور الووبلح) وهووذه الفووروق ذات داللووة إحصووائية .فووي حووين لووم تالحووظ أي فووروق أخوورى
ذات دالل ووة احص ووائية ب ووين الكلي ووات األخ وورى.وفيم ووا يل ووي تفس ووير النت ووائج عل ووى ك وول مج ووال م وون
مجاالت مقياس متطلبات الجامعة المنتجة :
المجال األول  :متطلبات البنية التحتية:
لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( ) p-value<0.01،f= 7.9في درجات تقييم
توافر متطلبات البنية التحتية في الكلية من وجهة نظور العواملين بالوظوائف اإلشورافية فوي الكليوات
التقنية تعزى إلى متغير الكلية (الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية مجتمع تدريب
غوزة-اونووروا ،كليووة مجتمووع غوزة للد ارسووات السووياحية والتطبيقيووة ،كليووة الد ارسووات المتوسووطة بجامعووة
األزهوور-غ وزة ،كليووة فلسووطين التقنيووة-ديوور الووبلح ،الكليووة الجامعي وة للعلوووم التطبيقيووة ،الكليووة العربيووة
للعلووم التطبيقيووة) ،ولمعرفووة الفوروق تووم اسوتخدام اختبوار شوويفيه للمقارنووات البعديوة لتجووانس التبوواين،
فقد تبين أن مستوى توافر متطلبات البنيوة التحتيوة فوي الكليوة الجامعيوة للعلووم التطبيقيوة أعلوى مون
مستوى توافر ذلك في الكليات التالية (الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية مجتموع
تدريب غزة-اونروا ،كلية فلسطين التقنية-دير البلح) وهذه الفوروق ذات داللوة إحصوائية .فوي حوين
لم تالحظ أي فروق أخري بين الكليات األخرى .وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .4أن النظام الخاص المتبع في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الذي يتمتع بالمرونة يسمح لها
بحرية التحرك في مجال العمل األكاديمي واإلداري ،حيث أنها الكلية الوحيدة التي لها مجلس
أمناء ،وقد استفادت من خبورات الجامعوة االسوالمية والعالقوات الواسوعة لهوا .وقود أعطوى هوذا
المجلس تفوقا واضحا على الحصول على المشاريع االنشائية التي عززت من البيئة التحتيوة
لووديها .ويتفووق ذلووك جزئيووا مووع د ارسووة ) ،(Brown,2002بووأن هنوواك عالقووة بووين جووودة أداء
مجل و و و و ووس ادارة الجامع و و و و ووة وتحقي و و و و ووق الفعالي و و و و ووة التنظيمي و و و و ووة.وك و و و و ووذلك تتف و و و و ووق م و و و و ووع د ارس و و و و ووة
(،)Denison,2003بأنووه باالمكووان ال وربط بووين فعاليووة المنظمووة ،وارتبوواط األف وراد بمنظموواتهم،
والثبات على جهد واحد ،والمرونة في اتخاذ الق اررات.
 .2الجانووب االعالمووي المتمثوول بقنوواة الكتوواب الفضووائية ،شووكل طفورة قويووة جوودا فووي أن تتوووفر لوودى
الكلية الجامعية متطلبات البنية التحتية للجامعة المنتجة.
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 .4هناك دعم واضح موجه بصورة خاصة للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من البنوك اإلسوالمي
للتنمية كون رئيس الكلية هو أحد أعضاء مجلس البنك االسالمي للتنمية.
المجال الثاني :متطلبات الموارد المالية:
لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( ) p-value<0.01،f= 9.4في درجات تقييم
تووافر متطلبووات المووارد الماليووة فووي الكليوة موون وجهوة نظوور العوواملين فوي الكليووات التقنيوة تعووزى إلووى
متغيوور الكليووة (الكليووة الجامعيووة للعلوووم والتكنولوجيووا-خووانيونس ،كليووة مجتمووع توودريب غ وزة-اونووروا،
كليوة مجتمووع غوزة للد ارسووات السوياحية والتطبيقيووة ،كليووة الد ارسووات المتوسوطة بجامعووة األزهوور-غوزة،
كلية فلسطين التقنية-دير البلح ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ،الكلية العربية للعلوم التطبيقية)،
ولمعرفة الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التبواين ،فقود تبوين أن مسوتوى
توافر متطلبات الموارد المالية في كلية فلسطين التقنية-ديور الوبلح أقول مون مسوتوى تووافر ذلوك فوي
الكليات التالية (كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية ،الكلية الجامعيوة للعلووم التطبيقيوة،
الكليووة العربيووة للعلوووم التطبيقيووة) ،كووذلك تبووين أن مسووتوى ت ووافر متطلبووات الم ووارد الماليووة فووي كليووة
مجتمع تدريب غزة-اونروا أقل مون تووافر ذلوك فوي الكليوة الجامعيوة للعلووم التطبيقيوة ،وهوذه الفوروق
ذات داللة إحصائية .في حين لم تالحظ أي فروق أخري بين الكليات األخرى .وتعزو الباحثة
أوال :أن مستوى توافر متطلبات الموارد المالية في كلية فلسطين التقنية-دير البلح أقل من مستوى
تووافر ذلووك فووي الكليووات التاليووة (كليووة مجتمووع غوزة للد ارسووات السووياحية والتطبيقيووة ،الكليووة الجامعيوة
للعلوم التطبيقية ،الكلية العربية للعلوم التطبيقية) إلى:
 .4أن كلية فلسطين التقنية كونها كلية حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية ولهوا اسوتقاللها الموالي
في حساباتها البنكية الخاصوة وبالتوالي فوإن االيورادات الماليوة أو الودعم الخوارجي يتمركوز بشوكل
اساس ووي ح ووول الرس وووم الد ارس ووية الت ووي ي وودفعها الطب ووة ف ووي ظ وول ع وودم وجودالمخصص ووات المالي ووة
الحكومي ووة ،كم ووا أن ع وودم انتظ ووام دف ووع الرس وووم الد ارس ووية باالض ووافة ال ووى اتس وواع دائو ورة الم وونح و
االعف وواءات م وون الرس وووم الد ارس ووية نتيج ووة ازدي وواد الح وواالت االجتماعي ووة قل وول فرص ووة الكلي ووة ف ووي
االستفادة الكاملة من هذا المصدر.

175

 .2حالووة االنقسووام التووي تعيشووها مؤسسووات التعلوويم العووالي الحكوميووة موون ارتباطهووا بكلتووا و ازرتووي
التربية والتعليم العالي برام اهلل وغزة ،مع العلم أن حجم المخصوص الموالي  -وهوو الوذي يسواهم
في عملية التطوير -من الو ازرتين منعدم وما هو مخصص للكليات هو دعم عيني ال يساهم
بصورة ملموسة في عملية التطوير كما لو كان مالي.
 .4قرار وقف الحسابات البنكيوة للكليوات الحكوميوة الهوادف لتحويول حسوابات الكليوات الحكوميوة
إلووى الحسوواب الموحوود لووو ازرة الماليووة ب ورام اهلل ،كووان لووه كبيوور األثوور فووي انخفوواض مسووتوى ت ووافر
متطلبات الموارد المالية في كلية فلسطين التقنية-دير البلح.
 .3اس ووتمرار دف ووع فروق ووات الك ووادر الموح وود م وون ص ووندوق الكلي ووة م وون بداي ووة ع ووام  2343وال ووى
اآلن.وكذلك صرف بدل العقود والعاملين بنظام الساعة.
 .4الجهووات المانحووة مثوول(االغاثووة اإلسووالمية ،االغاثووة الكاثوليكيووة ...،وغيرهووا )ال تتعاموول مووع
الكلية بصورة مباشرة بخصووص تقوديم الودعم بول تتوجوه للمرجعيوة للكليوات الحكوميوة وهوي و ازرة
التربية والتعليم العالي بغزة والتي تعطي األولوية بتوزيع الدعم في هذه المرحلوة للتعلويم العوام (
مثل بناء مدارس ) وليس للتعليم العالي.
ثانيوا :تعوزو الباحثوة أن مسوتوى تووافر متطلبوات المووارد الماليوة فووي كليوة مجتموع تودريب غوزة-
اونروا أقل من توافر ذلك في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية إلى :
 .4أن كليووة مجتمووع توودريب غ وزة –األنووروا هووي مؤسسووة خدميووة بالمرتبووة األولووى إلغاثووة الالجئووين
وتعطووي طلبتهووا منحووة كاملووة فالطالووب يوودرس مجانووا بوودون دفووع رسوووم وكووذلك المواصووالت مؤمنووة
ذهابووا وايابووا مجانووا ،حتووى أن الوجبووات الغذائيووة والخوودمات الطبيووة والوودعم النفسووي هووي خوودمات
مقدمة بدون مقابول لطلبتهوا ،ولوذا أن يكوون فيهوا أي نشواط يهودف اليجواد عائود موادي هوو محودود
جدا.وان ما هو موجود من تسويق لبعض منتجات قسم النجارة هو محدود جدا وبمردود مادي ال
يكاد يذكر وال يغطي حتى تكلفة الموواد المسوتخدمة والهودف الرئيسوي مون وراء هوذا التسوويق لويس
التسويق بحد ذاته بل تشجيع الطلبة في هذا التخصص على انتاج ما هو أفضل.
 .2سياسوة التقشووف التووي تفرضووها وكالوة الغوووث علووى المؤسسووات التابعوة لهووا فووي السوونوات األخيورة،
والتقلوويص الواضووح لخوودماتها فووي غ وزة كووان لووه أكبوور األثوور فووي تقليوول المخصصووات الماليووة لكليووة
تدريب غزة.فوكالة الغوث -حسب آخور التصوريحات المنشوورة لهوا -تعواني مون عجوز موالي كبيور
بموازنتها يعادل  43مليون دوالر.
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جدول ( )92يوضح نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين لمعرفة الفروق في مستوى توافر متطلبات
الجامعة المنتجة بالنسبة لنوع الكلية

المجال

متطلبات
البنية
التحتية

متطلبات
الموارد
المالية

متطلبات
الجامعة
المنتجة

نوع الكلية

العدد

المتوسط

الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا-خانيونس

15

77.7

كلية مجتمع تدريب غزة-
اونروا

12

81.4

كلية مجتمع غزة للدراسات
السياحية والتطبيقية

11

87.6

كلية الدراسات المتوسطة
بجامعة األزهر-غزة

4

75.5

كلية فلسطين التقنية-دير البلح

23

74.8

الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية

17

99.6

الكلية العربية للعلوم التطبيقية

11

85.1

الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا-خانيونس

15

51.9

كلية مجتمع تدريب غزة-
اونروا

12

44.1

كلية مجتمع غزة للدراسات
السياحية والتطبيقية

11

57.9

كلية الدراسات المتوسطة
بجامعة األزهر-غزة

4

51.5

كلية فلسطين التقنية-دير البلح

23

44.5

الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية

17

64.0

الكلية العربية للعلوم التطبيقية

11

58.0

الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا-خانيونس

15

129.6

كلية مجتمع تدريب غزة-
اونروا

12

125.5

كلية مجتمع غزة للدراسات
السياحية والتطبيقية

11

145.5

كلية الدراسات المتوسطة
بجامعة األزهر-غزة

4

127.0

كلية فلسطين التقنية-دير البلح

23

119.3

الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية

17

163.6

الكلية العربية للعلوم التطبيقية

11

143.1

** دالة إحصائياً عند 3.34

المقارنات البعدية
2
1

1

3

//3.75

//9.97

1

4

5

//2.17

//2.88

6
**21.98

//7.42

//6.22

//5.92

//6.63

*18.23

//3.67

1

//12.14

//12.85

//12.01

//2.55

1

//0.72

//24.15

//9.59

1

**24.86

//10.31

1

//14.56
1

1

//7.85

//5.98

//0.43

//7.41

//12.07

//6.07

1

//13.83

//7.42

//0.44

**19.92

//13.92

1

//6.41

*13.39

//6.09

//0.09

1

//6.98

//12.50
**19.48

//6.50
*13.48

1

//6.00

1

1
1

//4.10

//15.95

//2.60

//10.30

**34.05

//13.49

1

//20.05

//1.50

//6.20

**38.15

//17.59

1

//18.55

//26.24

//18.10

//2.45

//7.70

//36.65

//16.09

1

**44.34

//23.79

1

//20.56

1

1
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\\ غير دالة إحصائياً

وتالحظ الباحثة أن نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين لمعرفة الفروق في
مستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة بالنسبة لمتغير الكلية  ،تتوافق بشكل كلي مع نتائج
تحليل التباين االحادي لكشف الفروق في درجات تقدير العاملين بالوظائف االشرافية بالكليات
التقنية لواقع مستوى توافر المتطلبات الجامعية المنتجة بالنسبة لمتغير الكلية.وهو مايدل على
صحة ودقة النتائج.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين
متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير الكلية (الكلية الجامعية
للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا ،كلية مجتمع غزة للدراسات
السياحية والتطبيقية ،كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة ،كلية فلسطين التقنية-دير
البلح ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الكلية العربية للعلوم التطبيقية).
والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One -Way

 )ANOVAلدراسة الفروقات في تقديرات أفراد العينة لمستوى الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير
الكلية (الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا ،كلية
مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية ،كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة ،كلية
فلسطين التقنية-دير البلح ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الكلية العربية للعلوم التطبيقية)،
توضحها النتائج المتعلقة بهذه الفرضية من خالل الجدول التالي:
جدول ( )30نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات تقديرات العاملين بالوظائف االشرافية في
الكليات التقنية لمستوى الفعالية التنظيمية تعزى إلى متغير الكلية

مجاالت الدراسة

المؤشرات الخارجية

المؤشرات الداخلية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

2662.0

6

443.7

داخل المجموعات

4676.0

86

54.4

المجموع

7338.1

92

بين المجموعات

2772.0

6

مصدر التباين
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462.0

قيمة ف
8.2

2.6

مستوى
الداللة
**0.001

*0.025

الفعالية التنظيمية

داخل المجموعات

15533.2

86

المجموع

18305.2

92

بين المجموعات

10249.5

6

1708.2

داخل المجموعات

32939.7

86

383.0

المجموع

43189.2

92

** دالة إحصائي ًا عند 3.34

* دالة إحصائي ًا عند 3.34

180.6

4.5

**0.001

\\ غير دالة إحصائي ًا

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:
الدرجــة الكليــة لمقيــاس الفعاليــة التنظيميــة :لوووحظ وجووود فووروق جوهريووة ذات داللووة إحصووائية
( )p-value<0.01،f=4.5في درجات تقييم الفعالية التنظيميوة مون وجهوة نظور العواملين فوي
الكليووات التقنيووة تعووزى إلووى متغيوور الكليووة (الكليووة الجامعيووة للعلوووم والتكنولوجيووا-خووانيونس ،كليووة
مجتمووع توودريب غ وزة-اونووروا ،كليووة مجتمووع غ وزة للد ارسووات السووياحية والتطبيقيووة ،كليووة الد ارسووات
المتوس ووطة بجامع ووة األزه وور-غو وزة ،كلي ووة فلس ووطين التقني ووة-دي وور ال ووبلح ،الكلي ووة الجامعيو وة للعل وووم
التطبيقية ،الكلية العربية للعلوم التطبيقية) ،ولمعرفة الفروق تم استخدام اختبار شويفيه للمقارنوات
البعديووة لتج ووانس التب وواين ،فق وود تب ووين أن مس ووتوى الفعاليووة التنظيمي ووة ف ووي الكلي ووة الجامعي ووة للعل وووم
التطبيقية أعلوى مون مسوتوى تووافر ذلوك فوي كليوة فلسوطين التقنيوة-ديور الوبلح ،وهوذه الفوروق ذات
داللووة إحصووائية .فووي حووين لووم تالحووظ أي فووروق أخووري بووين الكليووات األخوورى .وفيمووا يلوي تفسووير
النتائج على كل مجال من مجاالت مقياس الفعالية التنظيمية:
المجال األول  :المؤشرات الخارجية:
لوحظ وجود فوروق جوهريوة ذات داللوة إحصوائية ( ) p-value<0.01،f=8.2فوي درجوات
تقييم وجود المؤشرات الخارجية للفعالية التنظيمية من وجهة نظر العاملين في الكليوات التقنيوة
تعوزى إلوى متغيور الكليوة (الكليوة الجامعيووة للعلووم والتكنولوجيوا-خوانيونس ،كليوة مجتموع توودريب
غو وزة-اون ووروا ،كلي ووة مجتم ووع غو وزة للد ارس ووات الس ووياحية والتطبيقي ووة ،كلي ووة الد ارس ووات المتوس ووطة
بجامعة األزهر-غزة ،كلية فلسطين التقنية-دير البلح ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ،الكلية
العربي ووة للعل وووم التطبيقي ووة) ،ولمعرف ووة الف ووروق ت ووم اس ووتخدام اختب ووار ش وويفيه للمقارن ووات البعدي ووة
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لتجانس التباين ،وقد تبوين أن مسوتوى تووافر المؤشورات الخارجيوة للفعاليوة التنظيميوة فوي الكليوة
الجامعيووة للعلوووم التطبيقيووة أعلووى موون مسووتوى تووافر ذلووك فووي الكليووات التاليووة (الكليووة الجامعيووة
للعلوووم والتكنولوجيووا-خووانيونس ،كليووة مجتمووع توودريب غ وزة-اونووروا ،كليووة فلسووطين التقنيووة-ديوور
البلح) ،كذلك توافر المؤشرات الخارجيوة للفعاليوة التنظيميوة فوي الكليوة العربيوة للعلووم التطبيقيوة
أعلى من توافر ذلك في كلية فلسطين التقنيوة-ديور الوبلح ،وهوذه الفوروق ذات داللوة إحصوائية،
في حين لم تالحظ أي فروق أخري بين الكليات األخرى.وتعزو الباحثة
أوال :تووافر المؤشورات الخارجيووة للفعاليوة التنظيميووة فوي الكليووة الجامعيوة للعلوووم التطبيقيوة أعلووى
من مستوى توافر ذلك في الكليات التالية (الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية
مجتمع تدريب غزة-اونروا ،كلية فلسطين التقنية-دير البلح) إلى:
 .4أن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية هي وليدة الجامعة اإلسالمية بغزة ،ومجلس أمناء
الكلية هو ذاته مجلس أمناء الجامعة االسالمية بغزة بما فيه من شخصيات ذات ثقول
كبيوور بالعالقووات الخارجيووة والدوليووة.ورئوويس الكليووة أكبوور مثووال علووى ذلووك.باالضووافة ان
انبثاقه ووا م وون الجامع ووة االس ووالمية جع وول م وون عم وور خبراته ووا م ووا يع ووادل عم وور خبو ورات
الجامعة االسالمية حيث انه ابتدأت من حيث وصلت الجامعة االسالمية.
 .2الكلي ووة الجامعي ووة للعل وووم التطبيقي ووة كونه ووا كلي ووة عام ووة أعطاه ووا أولوي ووة ل وودى الجه ووات
المانحة الخارجية والمحلية لما تتمتع به الكليات العامة من قلة التعقيدات باالجراءات
والقوانين.مقارنة بالكليات الحكومية أو التابعة لوكالة الغوث.
 .4قد تتوافر لدى الكليات الحكومية أو التابعة لوكالة الغوث القدرة على االستثمار ولكون
ارتباطهووا باألنظمووة البيروقراطيووة –س وواءا فووي الحكومووة أو الوكالووة -قوود يحوود موون ذلووك
بصورة كبيرة.
 .3عمل كليوة تودريب غوزة التابعوة لوكالوة الغووث بمبودأ الحياديوة السياسوية جعول مون غيور
المسموح لهوا بعمول أنشوطة قود تفسور أنهوا تعواون موع فصويل سياسوي معوين  ،مموا حود
من انفتاحها على الكثير من مؤسسات المجتمع المحلية.
ثانيووا :تعووزو الباحثووة توووافر المؤش ورات الخارجيووة للفعاليووة التنظيميووة فووي الكليووة العربيووة
للعلوم التطبيقية أعلى من توافر ذلك في كلية فلسطين التقنية-دير البلح إلى :
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أن الكلية العربية كونها كلية خاصة مستقلة ليست مطالبة بالخضوع للروتين الحكومي عند عمل
شراكات مع مؤسسات داعمة خارجية كانت أم داخلية ،وتقوم بذلك بصورة أكثر مرونة عما هو
الحال مع كلية حكومية ككلية فلسطين التقنية .فالكلية العربية تعمل على التطوير المؤسسي لها
من خالل التشبيك مع المؤسسات والمراكز البحثية والمؤسسات المجتمعية والتي تجد في التعامل
مع كلية خاصة مستقلة سالسة وسالمة أكثر من التعامل مع جهة حكومية .ويتفق ذلك مع
دراسة( نوار،)2333،بأن من المؤشرات التي تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها بفعالية ،هو
التقليل من النظام البيروقراطي والحرية في اتخاذ الق اررات.

المجال الثاني :المؤشرات الداخلية:
لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( ) p-value<0.05،f=2.6في درجات تقييم
ت ووافر المؤش ورات الداخليووة للفعاليووة التنظيميووة موون وجهووة نظوور العوواملين بالوظووائف االش ورافية فووي
الكليووات التقني ووة تعووزى إل ووى متغيوور الكلي ووة (الكليووة الجامعي ووة للعلوووم والتكنولوجي ووا-خووانيونس ،كلي ووة
مجتم ووع ت وودريب غو وزة-اون ووروا ،كلي ووة مجتم ووع غو وزة للد ارس ووات الس ووياحية والتطبيقي ووة ،كلي ووة الد ارس ووات
المتوسطة بجامعة األزهر-غزة ،كلية فلسطين التقنية-دير البلح ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية،
الكليووة العربيووة للعلوووم التطبيقيووة) ،ولمعرفووة الفووروق تووم اسووتخدام اختبووار شوويفيه للمقارنووات البعديووة
لتج ووانس التب وواين ،فق وود تب ووين أن مس ووتوى تو ووافر المؤشو ورات الداخلي ووة للفعالي ووة التنظيمي ووة ف ووي الكلي ووة
الجامعية للعلوم التطبيقية أعلى من مستوى توافر ذلك في الكليوات التاليوة (الكليوة الجامعيوة للعلووم
والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية فلسطين التقنية-دير الوبلح) ،كوذلك تبوين أن مسوتوى تووافر المؤشورات
الداخلية للفعالية التنظيمية في كلية فلسطين التقنية-دير البلح أقل من توافر ذلك في كلية مجتموع
غ وزة للد ارسووات السووياحية والتطبيقيووة ،وهووذه الفووروق ذات داللووة إحصووائية .فووي حووين لووم تالحووظ أي
فروق أخري بين الكليات األخرى.وتعزو الباحثة
أوال :أن مستوى توافر المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
أعلى من مستوى توافر ذلك في الكليات التالية (الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس،

كلية فلسطين التقنية-دير البلح) إلى :
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 .4مرونة الخطط الموضوعة لألقسام والمتابعة المستمرة والدؤوبة لتنفيذ الخطط ومما زاد من

االهتمام بمتابعة الخطط هو حصول الكلية على شهادة الجودة العالمية ISO 9001-

 2008والتي تمنح للمؤسسات التي تمتلك نظام إدارة جودة متوافق مع هذه المواصفة

العالمية والذي كان تحت اشراف ائتالف مؤسستي  BM TRADAالعالمية و HORSE

،POWERو قد أسهمت هذه الشهادة بشكل كبير في تحسين جودة األداء في الخدمات
المقدمة للطلبة.

 .2وجوود نظام دوري لتقييم أداء العاملين بالكلية يتم متابعته بصورة حثيثة فيكافأ المنجز
ويعاقب المقصر ،أوجد نوع من الدافعية لالنجاز والخوف من التقصير لدى العاملين
مما حسن من مهارات العاملين وطور من أدائهم.بيد أن الموظف في الكليات الحكومية
بصورة عامة بمنأى عن العقوبات الفورية والمؤثرة إذ أن أي اجراء عقابي لموظف سواءا
كبير أو صغي ار يتطلب مراسالت مطولة واجراءات معقدة لذا تتغاضى
ا
كان هذا االجراء
الكليات الحكومية في كثير من الحاالت عن االجراءات العقابية.
ثانيا :أن مستوى توافر المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية في كلية فلسطين التقنية-دير البلح
أقل من توافر ذلك في كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية يعزى إلى  :مرونة األنظمة
المتبعة في كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية كونها كلية خاصة جعلها قادرة على
نسج عالقات متينة مع المؤسسات ذات العالقة المحلية منها والدولية ،فوقعت العديد من اتفاقيات
التعاون مع مؤسسات التعليم العالي المحلية مثل الجامعة اإلسالمية وكذلك مع مؤسسات عربية
ودولية مثل االتحاد الدولي للنقل الجوي " ،"IATAوجامعة حلوان ،وكلية األمير سلطان للسياحة،
ومعهد الملكة رانيا للسياحة والتراث ،والمعهد القومي للتدريب على الطيران المدني وغيرها من
المؤسسات المميزة في المجال التقني.في حين أن كلية فلسطين التقنية رغم قوة عالقاتها
بالمؤسسات الخارجية فكونها كلية حكومية تعاني من االنقسام السياسي حتى في مجال التعليم،إذ
أ نها مطالبة أن ترجع لو ازرة التربية التعليم العالي برام اهلل ونظيرتها بغزة عند القيام بأي خطوة
جديدة.ويتفق ذلك مع دراسة (بن نوار ،)2333،أن االتصاف بالمرونة اإلدارية واالهتمام
بالفعاليات النشطة يؤدي إلى تحقيق الفعالية التنظيمية.
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جدول ( )36يوضح نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين لمعرفة الفروق في مستوى تحقق
الفعالية التنظيمية بالنسبة لمتغير الكلية
المجال

المؤشرات
الخارجية

المؤشرات
الداخلية

الفعالية
التنظيمية

نوع الكلية

العدد

المتوسط

الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا-خانيونس

15

57.6

كلية مجتمع تدريب غزة-
اونروا

12

58.6

كلية مجتمع غزة
للدراسات السياحية
والتطبيقية

11

64.4

كلية الدراسات المتوسطة
بجامعة األزهر-غزة

4

58.3

كلية فلسطين التقنية-دير
البلح

23

55.8

الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية
الكلية العربية للعلوم
التطبيقية

17

70.0

11

66.1

الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا-خانيونس

15

95.9

كلية مجتمع تدريب غزة-
اونروا

12

96.4

كلية مجتمع غزة
للدراسات السياحية
والتطبيقية

11

102.6

كلية الدراسات المتوسطة
بجامعة األزهر-غزة

4

95.0

كلية فلسطين التقنية-دير
البلح

23

90.2

الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية

17

105.8

الكلية العربية للعلوم
التطبيقية

11

96.2

الكلية الجامعية للعلوم
والتكنولوجيا-خانيونس

15

153.5

كلية مجتمع تدريب غزة-
اونروا

12

155.0

كلية مجتمع غزة
للدراسات السياحية
والتطبيقية

11

167.0

كلية الدراسات المتوسطة
بجامعة األزهر-غزة

4

153.3

المقارنات البعدية
2

1

3

4

5

6

7

1

//0.98

//6.76

//0.65

//1.77

**12.40

//8.49

4

//5.78

//0.33

//2.76

*11.42

//7.51

4

//6.11

//8.54

//5.64

//1.73

4

//2.42

//11.75

//7.84

4

**14.17

*10.26

4

//3.91
4

1

//0.55

//6.77

//0.87

//5.69

*9.90

//0.32

4

//6.22

//1.42

//6.24

9.35

//0.23

4

///7.6
4

*12.4
6

//3.13

//6.45

4

//4.83

//10.76

//1.18

4

**15.59

//6.01

4

//9.58
4

1

//1.53

//13.53

//0.22

//7.47

//22.30

//8.81

4

//12.00

//1.75

//9.00

//20.76

//7.27

//13.75

//21.00

//8.76

//4.73

4

//7.25

//22.51

//9.02

4
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كلية فلسطين التقنية-دير
البلح

23

146.0

الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية

17

175.8

الكلية العربية للعلوم
التطبيقية

11

162.3

** دالة إحصائياً عند 3.34

4

**29.76

//16.27

4

//13.49
4

* دالة إحصائياً عند 3.34

\\ غير دالة إحصائي ًا

وتالحظ الباحثة أن نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين لمعرفة الفروق في
مستوى تحقق الفعالية التنظيمية بالنسبة لمتغير الكلية  ،تتوافق بشكل كلي مع نتائج تحليل
التباين االحادي لكشف الفروق في درجات تقدير العاملين بالوظائف االشرافية بالكليات التقنية
لمستوى تحقق الفعالية التنظيمية بالنسبة لمتغير الكلية.وهو مايدل على صحة ودقة النتائج.

 oنتائج السؤال الرابع وتفسيره ومناقشته:
ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )α≤0.05بين متوسطات درجات تقويم أفراد العينة لمستوى توافر متطلبات

الجامعة المنتجة والفعالية التنظيمية تعزى إلى متغير (تصنيف الكلية)؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضيات التالية حسب متغيرات الدراسة:
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين

متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة تعزى لمتغير تصنيف

الكلية (عامة ،حكومية ،خاصة ،وكالة).

والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One -Way

 )ANOVAلدراسة الفروقات في تقدير العاملين بالكليات التقنية في محافظات غزة لمستوى
توافر متطلبات الجامعة المنتجة تعزى لمتغير تصنيف الكلية (عامة ،حكومية ،خاصة،

وكالة) ،توضحها النتائج المتعلقة بهذه الفرضية من خالل الجدول التالي:
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جدول ( )38نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات تقدير العاملين بالكليات التقنية في
محافظات غزة لمستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة تعزى لمتغير تصنيف الكلية

(عامة ،حكومية ،خاصة وكالة)

مجاالت الدراسة

متطلبات البنية التحتية

متطلبات الموارد المالية

الدرجة الكلية الستبانة

متطلبات الجامعة المنتجة

درجات

متوسط

1738.31

170.33

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

5214.9

3

داخل المجموعات

15159.7

89

المجموع

20374.6

92

بين المجموعات

4217.4

3

1405.78

داخل المجموعات

8988.2

89

100.99

المجموع

13205.6

92

بين المجموعات

17876.4

3

5958.81

داخل المجموعات

40435.3

89

454.33

المجموع
** دالة إحصائياً عند 3.34

58311.7

الحرية

المربعات

قيمة ف
10.21

13.92

13.12

مستوى
الداللة

**0.001

**0.001

**0.001
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\\ غير دالة إحصائياً

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:
 .5استبانة متطلبات الجامعة المنتجة:
لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( )p-value<0.01،F=13.12في درجات
مسووتوى تووافر متطلبووات الجامعووة المنتجووة موون وجهوة نظوور العوواملين فووي الكليووات التقنيووة تعووزى
إلى متغير تصنيف الكلية (عامة ،حكومية ،خاصة ،وكالوة) ،ولمعرفوة الفوروق توم اسوتخدام
اختب ووار ش وويفيه للمقارن ووات البعدي ووة لتج ووانس التب وواين ،فق وود ل وووحظ ب ووأن مس ووتوى تو ووافر متطلب ووات
الجامعوة المنتجووة فوي الكليووات التقنيوة العامووة أعلوى موون مسوتوى تووافر ذلوك فووي الكليوات التقنيووة
(حكوميووة ،وكالووة) .كمووا لوووحظ بووأن مسووتوى ت ووافر متطلبووات الجامعووة المنتجووة فووي الكليووات
التقنية الخاصة أعلى من مستوى توافر ذلك في الكليات التقنية الحكومية ،في حين لم تالحظ
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أي فروق أخري بين الكليات األخرى .وفيما يلوي تفسوير النتوائج علوى كول مجوال مون مجواالت
مقياس متطلبات الجامعة المنتجة:
المجال األول  :متطلبات البنية التحتية:
لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( ) p-value<0.01،F=10.21في
درجات مستوى توافر متطلبات البنية التحتية من وجهة نظر العاملين بالوظائف االشرافية في

الكليات التقنية تعزى إلى متغير تصنيف الكلية (عامة ،حكومية ،خاصة ،وكالة)،
ولمعرفة الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين ،فقد لوحظ بأن

مستوى توافر متطلبات البنية التحتية في الكليات التقنية العامة والخاصة أعلى من مستوى

توافر ذلك في الكليات التقنية (حكومية ،وكالة) ،في حين لم تالحظ أي فروق أخري بين
الكليات األخرى وتعزوالباحثة ذلك إلى:

قصور واضحا فى تزويد الكليات الحكومية
ا
 .4أن هناك

باحتياجاتها من المعدات

والتجهيزات بسبب ما تعاني منه محافظات غزة عموما من حصار وبسبب الضائقة

المالية التي تمر بها و ازرة التربية والتعليم العالي والمؤسسات الداعمة بغزة خصوصا.

 .2هناك تودنى فوى المشاركة فى العملية التدريبية للعاملين في الكليات التقنية ،وتبدى
إدارات الكليات التقنية الحكومية اهتماماً ضعيفاً فى تقييم العملية التدريبية إذ ال يتوفر
لديها خطة تقييم منتظمة قبل وأثناء وبعد التدريب.

 .4يسود الكليات التقنية الحكومية األنظمة البيروقراطية ،التي تمثل معيق حقيقي ألي خطوة
تطويرية تنوي هذه الكليات اجراءها.
المجال الثاني :متطلبات الموارد المالية:
لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصوائية ( ) p-value<0.01،F=13.9فوي درجوات
مستوى توافر متطلبات الموارد المالية من وجهوة نظور العواملين فوي الكليوات التقنيوة تعوزى إلوى
متغيوور تصوونيف الكليووة (عامووة ،حكوميووة ،خاصووة ،وكالووة) ،ولمعرفووة الفووروق تووم اسووتخدام
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين ،فقد لوحظ بأن مستوى توافر متطلبات الموارد
المالية في الكليات التقنية العاموة أعلوى مون مسوتوى تووافر ذلوك فوي الكليوات التقنيوة (حكوميوة،
وكالووة) .كمووا لوووحظ بووأن مسووتوى تووافر متطلبووات المووارد الماليووة فووي الكليووات التقنيووة الخاصووة
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أعلووى موون مسووتوى ت ووافر ذلووك فووي الكليووات التقنيووة الحكوميووة ،فووي حووين لووم تالحووظ أي فووروق
أخري بين الكليات األخرى .وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .4قصور التمويل الحكومي للكليات التقنية الحكومية و محدودية مصادر التمويل الخاصة
والذي يعيق الكليات التقنية الحكومية من تحقيق رؤيتها ورسالتها واستم ارريتها وتطورها.
 .2الكليات التقنية الحكومية

وكذلك التابعة لوكالة الغوث الدولية ،التتمتع باالستقالل

اإلداري الكافي الذي يكفل قدرتها علي التخصيص األمثل لمواردها.
 .4تطبيق إعفاءات متعددة للملتحقين خالل سنوات الدراسة يشكل إهدا ار للموارد المالية
المتاحة ,وما هو إال وسيلة لجذب خريجي الثانوية العامة لاللتحاق بالكليات التقنية
الحكومية في ظل المنافسة الشديدة بين مؤسسات التعليم العالي المتعددة ،مع العلم أن
الرسوم الدراسية هي المورد المالي الرئيسي للكليات التقنية الحكومية.
 .3محدودية برامج التعليم المستمر التي من الممكن أن توفر مصدر دخل إضافي و
مخرجا مالئما لمواجهة الضائقة المالية للكليات التقنية الحكومية .وكذلك تلك التابعة
لوكالة الغوث الدولية.
 .4أن الكليات التقنية التابعة لوكالة الغوث الدولية هي مؤسسات خدمية إلغاثة الالجئين،
لذا فإن الرسوم الدراسية كمصدر تمويل مفقود تماما وتعتمد فقط على ما يخصص لها
من رئاسة األنروا ،وفي ظل العجز المالي الذي تشهده األنروا والتقليص الواضح
لخدماتها،أصبحت الكليات التقنية التابعة لها تعاني من عجزكبير بالموارد المالية.
جدول ( )33يوضح نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين لمعرفة الفروق في مستوى توافر
متطلبات الجامعة المنتجة بالنسبة لمتغير تصنيف الكلية
المجال

متطلبات البنية
التحتية

متطلبات الموارد

تصنيف الكلية

العدد

المتوسط

عامة

حكومية

خاصة

وكالة

عامة

21

95.0

1

**0.00

0.20

*0.05

حكومية

38

75.9

1

*0.04

0.66

خاصة

22

86.4

1

0.77

وكالة

12

81.4

عامة

21

61.6

1

1
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**0.00

0.70

**0.00

المالية

متطلبات

الجامعة المنتجة

حكومية

38

47.4

خاصة

22

58.0

وكالة

12

44.1

عامة

21

156.7

حكومية

38

123.4

خاصة

22

144.3

وكالة

12

125.5

** دالة إحصائي ًا عند 3.34

1

**0.00

0.80

1

**0.00
1

1

**0.00

0.31

**0.00

1

**0.01

0.99

1

0.12
1

* دالة إحصائي ًا عند 3.34

\\ غير دالة إحصائي ًا

تالحظ الباحثة أن نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين لمعرفة الفروق في
مستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة بالنسبة لمتغير تصنيف الكلية  ،تتوافق مع نتائج تحليل
التباين األحادي لكشف الفروق في درجات تقدير العاملين بالكليات التقنية في محافظات غزة
لمستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة تعزى لمتغير تصنيف الكلية (عامة ،حكومية ،خاصة
وكالة) وهو ما يؤكد على صحة النتائج .

الفرضية الرابعة  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≤0.05
بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير تصنيف
الكلية (عامة ،حكومية ،خاصة ،وكالة).
والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( One -Way

 )ANOVAلدراسة الفروقات في تقدير العاملين بالوظائف االشرافية بالكليات التقنية في

محافظات غزة لمستوى الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير تصنيف الكلية (عامة ،حكومية،
خاصة ،وكالة) ،توضحها النتائج المتعلقة بهذه الفرضية من خالل الجدول التالي:
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جدول ( )34نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات تقدير العاملين بالكليات التقنية في
محافظات غزة لمستوى الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير تصنيف الكلية
(عامة ،حكومية ،خاصة ،وكالة)
مجاالت الدراسة

المؤشرات الخارجية

المؤشرات الداخلية

الفعالية التنظيمية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

بين المجموعات

2170.0

3

723.33

12.46

**0.001

داخل المجموعات

5168.1

89

58.07

المجموع

7338.1

92

بين المجموعات

1873.4

3

624.47

داخل المجموعات

16431.8

89

184.63

المجموع

18305.2

92

بين المجموعات

7979.0

3

2659.65

داخل المجموعات

35210.2

89

395.62

المجموع

43189.2
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* دالة إحصائياً عند 3.34

3.38

6.72

*0.022

**0.001

\\ غير دالة إحصائياً

تبين من خالل الجدول السابق ما يلي:
الدرجة الكلية لمقيـاس الفعاليـة التنظيميـة :لووحظ وجوود فوروق جوهريوة ذات داللوة إحصوائية
( ) p-value<0.01،F=6.7في درجات مستوى الفعالية التنظيمية من وجهة نظر العاملين
فووي الكليووات التقنيووة تعووزى إلووى متغيوور تصوونيف الكليووة (عامووة ،حكوميووة ،خاصووة ،وكالووة)،
ولمعرفة الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين ،و قود لووحظ بوأن
مس ووتوى الفعالي ووة التنظيمي ووة ف ووي الكلي ووات التقني ووة العام ووة والخاص ووة أعل ووى م وون الكلي ووات التقني ووة
الحكومية ،في حين لم تالحظ أي فروق أخرى بين الكليات األخرى .وفيما يلي تفسير النتوائج
على كل مجال من مجاالت مقياس الفعالية التنظيمية:
المجال األول :المؤشرات الخارجية:
لوووحظ وجووود ف ووروق جوهريووة ذات داللووة إحص ووائية ( )p-value<0.01،F=12.46فووي درج ووات
مستوى توافر المؤشورات الخارجيوة للفعاليوة التنظيميوة مون وجهوة نظور العواملين فوي الكليوات التقنيوة
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تع ووزى إل ووى متغي وور تص وونيف الكلي ووة (عام ووة ،حكومي ووة ،خاص ووة ،وكال ووة) ،ولمعرف ووة الف ووروق ت ووم
استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التبواين ،فقود لووحظ بوأن مسوتوى تووافر المؤشورات
الخارجيووة للفعاليووة التنظيميووة فووي الكليووات التقنيووة العامووة أعلووى موون مسووتوى تووافر ذلووك فووي الكليووات
التقنية (حكومية ،وكالة) ،في حين لوحظ بأن مستوى توافر المؤشرات الخارجية للفعاليوة التنظيميوة
في الكليات التقنية الخاصة أعلى مون مسوتوى تووافر ذلوك فوي الكليوات التقنيوة الحكوميوة ،فوي حوين
لم تالحظ أي فروق أخري بين الكليات األخرى .وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .1أن المؤشورات الخارجيووة للفعاليووة التنظيميووة ،تورتبط بشووكل أساسووي بعالقووة الكليووات التقنيووة
بالبيئة الخارجية ،و إلى كون إدارة الكليوات التقنيوة العاموة ،والكليوات الخاصوة ،تهوتم بودعم
مكانة الكلية ،فإنها تهتم بتنمية عالقات قوية مع مؤسسات داعمة خارجية وداخلية ،وهو
أمر متاح لها بصورة كبيرة نظ ار لمرونة أنظمتها وبعدها عن االجراءات البيروقراطية.
 .2كووذلك فالكليووات التقنيووة العامووة ،هووي باالسوواس ذات تبعيووة غيوور مباش ورة بجامعووات عامووة
وتمتلك مجلس األمناء ذاته ،مما أكسوبها مون الخبورات موا يفووق عمرهوا الزمنوي بموا يعوادل
عمر الجامعة التابعة لها ،ما قد يمثل عامال مساعدا لتلك الكليات لبقائها ،وقودرتها علوى
التكيف والتأقلم و التطور.
 .3باالض ووافة إل ووى أن الكلي ووات التقني ووة الخاص ووة ق وود تف وووق الكلي ووات التقني ووة الحكومي ووة بتو ووافر
المؤشو ورات الخارجي ووة للفعالي ووة التنظيمي ووة ،نظو و ار النفت وواح الكلي ووات التقني ووة الخاص ووة بش ووكل
أوس ووع عل ووى البيئ ووة الخارجي ووة كون ووه ال تم ووارس عليه ووا ذات الض ووغوط الت ووي تم ووارس عل ووى
الكليات الحكومية .وكذلك لها قدرة أكبر للعمل في مجال إنتاج السلع والخودمات ،وتسوعى
لتحقيق األرباح بصورة أكبر مما قود يكوون فوي الكليوات الحكوميوة التوي اعتواد المجتموع ان
تكون كليات خدمية مستنك ار توجهاتها االنتاجية في كثير من الحاالت.
المجال الثاني  :المؤشرات الداخلية:
لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ( ) p-value<0.05،F=3.38في درجات
مستوى توافر المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية من وجهة نظر العاملين بالوظائف االشرافية
في الكليات التقنية تعزى إلى متغير تصنيف الكلية (عامة ،حكومية ،خاصة ،وكالة) ،ولمعرفة
الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين ،فقد لوحظ بأن مستوى توافر
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المؤشرات الخارجية للفعالية التنظيمية في الكليات التقنية العامة أعلى من مستوى توافر ذلك في
الكليات التقنية الحكومية ،في حين لم تالحظ أي فروق أخري بين الكليات األخرى .وتعزو
الباحثة ذلك إلى :
 .4مرونة الخطط الموضوعة لألقسام والمتابعة المستمرة والدؤوبة لتنفيذ الخطط.
 .3وجوود نظام دوري لتقييم أداء العاملين بالكلية يتم متابعته بصورة حثيثة فيكافأ المنجز
ويعاقب المقصر ،أوجد نوع من الدافعية لالنجاز والخوف من التقصير لدى العاملين

مما حسن من مهارات العاملين وطور من أدائهم.بيد أن الموظف في الكليات الحكومية

بصورة عامة بمنأى عن العقوبات الفورية والمؤثرة إذ أن أي اجراء عقابي لموظف سواءا

كان هذا االجراء كبير أو ضئيل يتطلب مراسالت مطولة واجراءات معقدة لذا تتغاضى

الكليات الحكومية في كثير من الحاالت عن االجراءات العقابية.
جدول ( )35يوضح نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين لمعرفة الفروق في مستوى توافر
متطلبات الجامعة المنتجة بالنسبة لتصنيف الكلية
تصنيف الكلية

N

المتوسط

عامة

21

المجال

67.8

حكومية

38

56.5

خاصة

22

65.2

وكالة

12

58.6

عامة

21

103.7

المؤشرات

حكومية

38

92.4

الداخلية

خاصة

22

99.4

وكالة

12

96.4

عامة

21

171.5

حكومية

38

148.9

خاصة

22

164.6

وكالة

12

155.0

المؤشرات
الخارجية

الفعالية

التنظيمية

** دالة إحصائياً عند 3.34

عامة
1

حكومية

خاصة

**0.00

0.76

**0.01

1

**0.00

0.88

1

وكالة

0.12
1

1

*0.03

0.78

0.53

1

0.30

0.85

1

0.94
1

1

**0.00

0.74

0.16

1

*0.04

0.84

1

0.61
1

* دالة إحصائياً عند 3.34
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\\ غير دالة إحصائياً

وتالحظ الباحثة أن نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين لمعرفة الفروق في
مستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة بالنسبة لمتغير تصنيف الكلية ،تتوافق مع نتائج تحليل
التباين األحادي لكشف الفروق في درجات تقدير العاملين بالكليات التقنية في محافظات غزة

لمستوى الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير تصنيف الكلية (عامة ،حكومية ،خاصة ،وكالة)،وهو ما

يدلل على صحة النتائج .

 oنتائج السؤال الخامس وتفسيره ومناقشته:
ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على" هل توجد عالقة إرتباطية ذات داللة احصائية
عند مستوى داللة( )α≤0.05بين توافر متطلبات الجامعة المنتجة و بين تحقق الفعالية
التنظيمية من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية بمحافظات غزة ".؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية التالية :
الفرضية الخامسة :ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة()α≤0.05
بين متطلبات الجامعة المنتجة و الفعالية التنظيمية من وجهة نظر العاملين بالوظائف
اإلشرافية في الكليات التقنية بمحافظات غزة.
للتحقق من صحة هوذه الفرضوية توم إيجواد معوامالت االرتبواط بيرسوون ( Person Correlation
 )Coefficientللتعورف علوى طبيعوة العالقوة بوين متطلبوات الجامعوة المنتجوة ومجاالتوه (متطلبووات
البنية التحتية ،متطلبات المووارد الماليوة) وبوين الفعاليوة التنظيميوة (المؤشورات الخارجيوة ،المؤشورات
الداخليووة) لوودى العوواملين فووي الكليووات التقنيووة فووي محافظووات غ وزة ،والنتووائج المتعلقووة بهووذه الفرضووية
موضحة من خالل الجدول التالي:
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جدول ( )36مصفوفة معـامالت ارتبـاط بيرسـون لدراسـة العالقـة بـين متطلبـات الجامعـة الفعالـة التنظيميـة لـدى
العاملين في الكليات التقنية في محافظة غزة
المؤشرات

المؤشرات

الفعالية

متطلبات البنية التحتية

**0.79

**0.69

**0.78

متطلبات الموارد المالية

**0.74

**0.56

**0.67

متطلبات الجامعة المنتجة

**0.82

**0.68

**0.78

المجاالت

الخارجية

** دالة إحصائيا عند 0.06

الداخلية

* دالة إحصائيا عند 0.05

يتضح من خالل الجدول السابق ما يلي:

التنظيمية

\\ غير دالة إحصائيا

 استبانة متطلبات الجامعة المنتجة:
 .6لوووحظ وجووود عالقووة طرديووة مرتفعووة ذات داللووة إحصووائية بووين متطلبووات الجامعووة المنتجووة ودرجووات
الفعاليو ووة التنظيميو ووة لو وودى العو وواملين فو ووي الكليو ووات التقنيو ووة فو ووي محافظو ووات غ و وزة (p-،r=0.78
 ،)value<0.01وهووذا يوودل علووى أنووه كلمووا ارتفووع مسووتوى تووافر متطلبووات الجامعووة المنتجووة بدرجووة
واحدة كلما ارتفع مستوى الفعالية التنظيمية بنفس الدرجة ،وذلك من وجهة نظر العاملين بالوظائف
االش ورافية فووي الكليووات التقنيووة فووي محافظووات غ وزة .وتعووزو الباحثووة ذلووك إلووى :أن ت ووافر متطلبووات
الجامعة المنتجة بالكليات التقنية ،يعزز قيامها وتطورها ويضمن لها االستم اررية ،مما له أثر كبيور
في تحقيق الفعالية التنظيمية،والتي تمثل المعيار لقدرة الكلية على االستثمار االمثل لمواردها مادية
كانت أوبشرية و قدرتها على التوسع في محيطها الداخلي والخارجي في ظل بيئة متغيورة مون اجول
تحقيق أهدافها.
 .2لوحظ وجود عالقة طردية مرتفعة ذات داللة إحصائية بين توافر متطلبات الجامعة المنتجة
ودرجات المؤشرات الخارجية للفعالية التنظيمية لدى العاملين بالوظائف االشرافية في الكليات
التقنية في محافظات غزة ( ،) p-value<0.01،r=0.82وهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى
توافر متطلبات الجامعة المنتجة بدرجة واحدة كلما ارتفع مستوى توافر المؤشرات الخارجية للفعالية
التنظيمية بنفس الدرجة ،وذلك من وجهة نظر العاملين في الكليات التقنية في محافظات غزة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى :أن المؤشرات الخارجية ترتبط بصفة أساسية بالمخرجات وبعالقة الكليات
التقنية المنتجة بالبيئة الخارجية .من إنتاج السلع والخدمات ،الجودة ،تحقيق األرباح ،تحقيق أهداف
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جديدة ،التأهب لالنجاز ،المسؤولية االجتماعية ،البقاء ،القدرة على التكيف والتأقلم و التطور ،وهو
ما يتطلب أن تكون الكلية كلية منتجة لتحقيقها بكفاءة وفعالية.
 .3لوحظ وجود عالقة طردية مرتفعة ذات داللة إحصائية بين توافر متطلبات الجامعة المنتجة
ودرجات توافر المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية لدى العاملين في الكليات التقنية في محافظات
غزة ( ،) p-value<0.01،r=0.68وهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى توافر متطلبات الجامعة
المنتجة بدرجة واحدة كلما ارتفع مستوى توافر المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية بنفس الدرجة،
وذلك من وجهة نظر العاملين بالوظائف االشرافية في الكليات التقنية في محافظات غزة .وتعزو
الباحثة ذلك إلى :أن المؤشرات الداخلية ترتبط بمدخالت الكليات التقنية المنتجة وعملياتها ،من (
تخطيط و تحديد األهداف ،المهارات االجتماعية و العملية لإلدارة ،المشاركة في اتخاذ الق اررات،
تدريب وتنمية قدرات األفراد ،كفاءة استخدام الموارد المتاحة ،الرضا الوظيفي ) ،وهو ما يتطلب أن
تكون الكلية كلية منتجة ،لتحقيقها بكفاءة وفعالية.
مجال متطلبات البنية التحتية:
 .6لوحظ وجود عالقة طردية مرتفعة ذات داللة إحصائية بين متطلبات البنية التحتية ودرجات الفعالية
التنظيميووة لوودى العوواملين فووي الكليووات التقنيووة فووي محافظووات غ وزة (،) p-value<0.01،r=0.78
وهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى توافر متطلبات البنية التحتية بدرجة واحدة كلما ارتفوع مسوتوى
الفعالية التنظيمية بونفس الدرجوة ،وذلوك مون وجهوة نظور العواملين فوي الكليوات التقنيوة فوي محافظوات
غزة .وتعزو الباحثة ذلك إلى أن  :البنية التحتيوة فوي الكليوات المنتجوة ،تتطلوب تووفر مدرسوين ذوي
اختصاصووات وخبورات علميووة وعمليووة ،و أن تكووون لهووا أنشووطتها مثوول إنشوواء م اركووز للبحووث العلمووي،
وتأسيس مشواريع وقفيوة لكليوة ،واقاموة مشواريع متعوددة بالتعواون موع القطواع الخواص  ،مموا يسواهم
في زيادة المردود االقتصادي واالجتماعي لتلك الكليات .و هوذا بودوره سويؤثر علوى أدائهوا لوظائفهوا
وتحقيق الفعالية التنظيمية.
 .8لوحظ وجود عالقة طردية مرتفعة ذات داللة إحصائية بين توافر متطلبات البنية التحتية ودرجات
المؤشرات الخارجية للفعالية التنظيمية لدى العاملين في الكليات التقنية في محافظات غزة (،r=0.79
 ،)p-value<0.01وهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى توافر متطلبات البنية التحتية بدرجة واحدة
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كلما ارتفع مستوى توافر المؤشرات الخارجية للفعالية التنظيمية بنفس الدرجة ،وذلك من وجهة نظر
العاملين في الكليات التقنية بمحافظات غزة .وتعزو الباحثة ذلك إلى:
أن البنية التحتية في الكليات المنتجة ،تتطلب توفر مدرسين بخبرات علمية وعملية ،و أن تكون لها
أنشطتها ،كإنشاء مراكز أبحاث أو مراكز تدريب ،والتعاون مع القطاع الخاص بإقامة مشاريع متعددة
للكلية ،مما يؤثر بشكل إيجابي بالمخرجات وبعالقة المنظمة بالبيئة الخارجية .من إنتاج السلع
والخدمات وتحقيق األرباح ،و تحقيق أهداف جديدة ،و القدرة على التكيف والتأقلم و التطور.
 .3لوووحظ وجووود عالقووة طرديووة مرتفعووة ذات داللووة إحصووائية بووين تووافر متطلبووات البنيووة التحتيووة ودرجووات
تووافر المؤشورات الداخليووة للفعاليووة التنظيميووة لوودى العواملين بالجهووات اإلشورافية فووي الكليووات التقنيووة فووي
محافظات غزة ( ،) p-value<0.01،r=0.69وهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى توافر متطلبات
البنيووة التحتيووة بدرجووة واحوودة كلمووا ارتفووع مسووتوى ت ووافر المؤش ورات الداخليووة للفعاليووة التنظيميووة والعكووس
صحيح .وتعزو الباحثة ذلك إلى :
أن البني ووة التحتي ووة ف ووي الكلي ووات المنتج ووة ،تتطل ووب ت وووفر بخبو ورات علمي ووة وعملي ووة ،و أن تك ووون له ووا
أنشطتها كإنشاء مراكز أبحاث أو مراكز تدريب ،والتعاون مع القطاع الخاص بإقامة مشواريع متعوددة
للكلي ووة ،مم ووا ي ووؤثر بش ووكل إيج ووابي بالمؤشو ورات الداخلي ووة للفعالي ووة التنظيمي ووة ،والت ووي تو ورتبط بم وودخالت
المنظمة وعملياتها ،من ( تخطيط و تحديد األهداف ،المهارات االجتماعية للمدير ،المهارات العمليوة
للمدير ،التحكم في سير األحداث داخل المنظمة ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،تدريب وتنميوة قودرات
األفراد ،كفاءة استخدام الموارد المتاحة ).
مجال متطلبات الموارد المالية:
 .4لوحظ وجود عالقة طردية مرتفعة ذات داللة إحصائية بين متطلبات الموارد المالية ودرجات
الفعالية التنظيمية لدى العاملين بالجهات اإلشرافية في الكليات التقنية في محافظات غزة
( ،) p-value<0.01،r=0.67وهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى توافر متطلبات الموارد
المالية بدرجة واحدة كلما ارتفع مستوى الفعالية التنظيمية والعكس صحيح .وتعزو الباحثة ذلك
إلى :أن الكليات التقنية في سعيها ألن تكون كليات منتجة فانها تعمد أوال إلى توفير الموارد
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المالية الالزم لتنفيذ خططها التطويرية و إدارة شئونها وتقديم التعليم المميز لطلبتها .وهو ما
يشكل الركيزة األساسية في فعاليتها التنظيمية.
 .2لوحظ وجود عالقة طردية مرتفعة ذات داللة إحصائية بين توافر متطلبات الموارد المالية
ودرجات المؤشرات الخارجية للفعالية التنظيمية لدى العاملين للجهات اإلشراقية في الكليات
التقنية في محافظات غزة ( ،) p-value<0.01،r=0.74وهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى
توافر متطلبات الموارد المالية بدرجة واحدة كلما ارتفوع مسوتوى تووافر المؤشورات الخارجيوة للفعاليوة
التنظيمية و العكس صحيح .وتعزو الباحثة ذلك إلى :
أن عالقة الكليات التقنية المنتجة بالبيئة الخارجية ،و قدرتها على التطور و تحقيق أهداف

جديدة في ظل المتغيرات المتسارعة .يتطلب من تلك الكليات توفير تمويل مناسب لتغطية
النفقات الالزمة لتحقيقها.
 .3ل وووحظ وج ووود عالق ووة طردي ووة مرتفع ووة ذات دالل ووة إحص ووائية ب ووين تو ووافر متطلب ووات المو ووارد المالي ووة
ودرجووات تووافر المؤشورات الداخليووة للفعاليووة التنظيميووة لوودى العوواملين للجهووات اإلشوراقية فووي الكليووات
التقنيووة فووي محافظووات غ وزة ( ،)p-value<0.01،r=0.56وهوذا يوودل علووى أنووه كلمووا ارتفووع مسووتوى
ت ووافر متطلبووات الم ووارد الماليووة بدرجووة واحوودة كلمووا ارتفووع مسووتوى ت ووافر المؤش ورات الداخليووة للفعاليووة
التنظيميووة والعكووس صووحيح ،وذلووك موون وجهووة نظوور العوواملين بالجهووات اإلشوراقية فووي الكليووات التقنيووة
في محافظات غزة .وتعزو الباحثة ذلك إلى :
أن المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية في الكليات التقنية المنتجة ،والتي ترتبط بمدخالت
الكليات وعملياتها ،من ( تخطيط و تحديد األهداف ،المهارات االجتماعية و العملية إلدارة
الكليات ،و المشاركة في اتخاذ الق اررات ،و تدريب وتنمية قدرات األفراد) .يتطلب من تلك الكليات
توفير تمويل مناسب لتغطية النفقات الالزمة لتحقيقها.
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 oنتائج السؤال السادس وتفسيره ومناقشته:
ينص السؤال السادس من أسئلة الدراسة على" هل يمكن التنبؤ بتأثير أبعاد متطلبات الجامعة
المنتجة(المتغير المستقل)  ،على الفعالية التنظيمية ( المتغير التابع) ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية التالية :
الفرضية السادسة :يمكن التنبؤ بتأثير أبعاد متطلبات الجامعة المنتجة (المتغير المستقل) على
الفعالية التنظيمية (المتغير التابع).

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم إجراء تحليل االنحدار الخطي المتعدد بالطريقة التراجعية
 Stepwiseللتعرف على المتغيرات التي يمكنها التنبؤ بداللة إحصائية للمتغيرات التابعة التالية
(متطلبات البنية التحتية ،متطلبات الموارد البشرية) ،وهي مرتبة حسب قوة تأثيرها وتفسيرها
للتباين الكلي في درجات الفعالية التنظيمية لدى العاملين في الجهات اإلشراقية بالكليات التقنية،
وقد تم إدخال المتغيرات لمعادلة االنحدار بالنسبة للفعالية التنظيمية وهم(متطلبات البنية التحتية،
متطلبات الموارد البشرية) ولم يتم استبعاد أي متغيرات من معادلة خط االنحدار ،والنتائج
موضحة من خالل الجدول التالي:
جدول ( )34ملخص نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد بالطريقة التراجعية لمقياس متطلبات الجامعة
المنتجة (المتغير المستقل) على مقياس الفعالية التنظيمية (المتغير التابع).

المتغيرات المستقلة

المعامالت الغير معيارية
المعامل البائي

الخطأ المعياري

الثابت

63.589

8.032

المعامالت
المعيارية

قيمة ت

قيمة بيتا

مستوى
الداللة

7.917

**3.000

متطلبات البنية التحتية

3.905

3.144

3.622

6.279

**3.000

متطلبات الموارد المالية

3.369

3.179

3.204

2.060

*0.042

قيمة ف

73.171

3.000

معامل التحديدR2

3.619

// P-value>0.05

* P-value<0.05
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** P-value<0.01

تبين من خالل النتائج في الجدول السابق وجود تأثير جوهري ذو داللة إحصائية ألبعاد متطلبات
الجامعووة المنتجووة التاليووة (متطلبووات البنيووة التحتيووة ،متطلبووات الم ووارد البش ورية) لوودى العوواملين فووي
الجهووات اإلشوراقية فووي الكليووات التقنيووة فووي محافظووات غوزة علووى الفعاليووة التنظيميووة P-،F=73.2
) ،)value<0.01فقد لوحظ أنهم أفضل المتغيرات للتنبؤ بدرجوة الفعاليوة التنظيميوة لودى العواملين
فووي الوظووائف اإلش وراقية فووي الكليووات التقنيووة فووي محافظووات غ وزة ،وقوود فسوور ه وؤالء األبعوواد نسووبة
 %64.3مون التبوواين الكلوي فووي مسوتوى الفعاليووة التنظيميوة وهووذه النسوبة عاليووة التوأثير ،أمووا النسووبة
المتبقيوة ترجووع إلووى عواموول أخوورى ،وجميووع هوذه العواموول نسووبتها  ،%45.4فقوود بلووغ معاموول التحديوود
للنموذج  ،%3.643ومن خالل النتائج الموضوحة فوي الجودول السوابق تبوين أن معوامالت نمووذج
االنحدار دالة إحصائية ،ويمكن صياغة معادلة االنحدار الخطوي التوي تعوين علوى التنبوؤ بودرجات
(فعاليووة التنظوويم) بمعلوميووة درجووات المجوواالت التاليووة (متطلبووات البنيووة التحتيووة ،متطلبووات الم ووارد
البشورية) فوي الصوورة التاليوة :مون المعادلوة السووابقة تبوين أنوه كلموا وجودت متطلبوات البنيوة التحتيووة
بدرجة واحدة كلما أدى ذلك إلى زيوادة فوي فعاليوة التنظويم ب  3.334درجوة والعكوس صوحيح ،أي
كلما وجدت متطلبات الموارد المالية بدرجوة واحودة أدى ذلوك إلوى زيوادة فعاليوة التنظويم ب 3.463
درجة والعكس صحيح.

شكل ( )4معادلة تأثير أبعاد متطلبات الجامعة المنتجة (المتغير المستقل) على مقياس الفعالية التنظيمية
(المتغير التابع)

فعالية التنظيم=( 13915 +6336متطلبات البنية التحتية) ( 13369 +متطلبات الموارد المالية)
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وترى الباحثة أن المعادلة السابقة تجعل من الممكن فهم طبيعة العالقة وتحديد أي من بعدي
متطلبات الجامعة المنتجة هو المؤثر فعال في تحقيق الفعالية التنظيمية ،بل إنها تساعد إدارات
الكليات التقنية التي تسعى ألن تكون كليات منتجة ،على توقع تأثير تغير أي من أبعاد متطلبات
الجامعة المنتجة ( متطلبات البنية التحتية ومتطلبات الموارد المالية) على الفعالية التنظيمية ،
وكذلك توقع حجم التغير والتأثير الذي يحدث في درجة الفعالية التنظيمية نتيجة لتغير معين في
أي من تلك األبعاد  .فتعطي األولوية باالهتمام للبعد األكثر تأثي ار وتسعى بجدية لتوفيره.
وتعزو الباحثة أنه كلما وجدت متطلبات الموارد المالية بدرجة واحدة أدى ذلك إلى زيادة فعالية
التنظيم ب  3.463درجة والعكس صحيح.إلى :نتائج التحقق من الفرضية الخامسة والتي نصت
على أنه " ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة( )α≤3.34لمتطلبات
الجامعة المنتجة و الفعالية التنظيمية من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية في الكليات
التقنية بمحافظات غزة".
والتي نتج وجود عالقة طردية مرتفعة ذات داللة إحصائية بين متطلبات الموارد المالية ودرجات
الفعالية التنظيمية لدى العاملين باوظائف اإلشرافية في الكليات التقنية بمحافظات غزة
( ،) p-value<0.01،r=0.67وهذا يدل على أنه كلما ارتفع مستوى توافر متطلبات الموارد
المالية بدرجة واحدة كلما ارتفع مستوى الفعالية التنظيمية والعكس صحيح .ذلك أن الكليات
التقنية في سعيها ألن تكون كليات منتجة فانها تعمد أوال إلى توفير الموارد المالية الالزم لتنفيذ
خططها التطويرية و إدارة شئونها وتقديم التعليم المميز لطلبتها .وهو ما يشكل الركيزة األساسية
في فعاليتها التنظيمية.
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ملخص عام ألهم نتائج الدراسة
إن تحليل نتائج الدراسة يساعد على استخالص مجموعة من االستنتاجات التي يمكن في ضوئها
صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات .ويتضح من العرض السابق أن أهم االستنتاجات
مايلي:
 .4أن المتوسط الحسابي لدرجات توافر متطلبات الجامعة المنتجة لدي الكليات التقنية بلغ
( )446.4درجة ،وبانحراف معياري ( )24.2درجة ،وبلغ الوزن النسبي ( )%66.3وهي
بدرجة متوسطة ،أي أن الكليات التقنية بمحافظات غزة تتوافر لديها متطلبات الجامعة

المنتجة بدرجة متوسطة.

 .2وجود فروق دالة إحصائيا في درجات تقييم توافر متطلبات الجامعوة المنتجوة مون وجهوة
نظر العاملين بالوظائف االشرافية في الكليات التقنية تعزى إلى متغير الكلية وقد تبين أن
مسووتوى تووافر متطلبووات الجامعووة المنتجووة فووي الكليووة الجامعيووة للعلوووم التطبيقيووة أعلووى موون
مستوى توافر ذلك في الكليات التالية (الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية
مجتمع تدريب غزة-اونروا ،كلية فلسطين التقنية-دير البلح).
.4

وجووود فووروق دالووة إحصووائيا فووي درجووات تقيوويم ت ووافر متطلبووات البنيووة التحتيووة فووي
الكلية من وجهة نظر العواملين بالوظوائف اإلشورافية فوي الكليوات التقنيوة تعوزى إلوى متغيور
الكلي ووة وقو ود تب ووين أن مس ووتوى تو ووافر متطلب ووات البني ووة التحتي ووة ف ووي الكلي ووة الجامعي ووة للعل وووم
التطبيقي ووة أعل ووى م وون مس ووتوى تو ووافر ذل ووك ف ووي الكلي ووات التالي ووة (الكلي ووة الجامعي ووة للعل وووم
والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا ،كلية فلسطين التقنية-دير البلح.

.3

وجود فروق دالة إحصائيا في درجات تقييم توافر متطلبوات المووارد الماليوة مون وجهوة
نظوور العوواملين فووي الكليووات التقنيووة تعووزى إلووى متغيوور الكليووة وقوود تبووين أن مسووتوى ت ووافر
متطلبوات المووارد الماليوة فووي كليوة فلسوطين التقنيووة-ديور الوبلح أقول موون مسوتوى تووافر ذلووك
فووي الكليووات التالي ووة (كليووة مجتمووع غو وزة للد ارسووات السووياحية والتطبيقي ووة ،الكليووة الجامعيو وة
للعلوم التطبيقية ،الكلية العربيوة للعلووم التطبيقيوة) ،كوذلك تبوين أن مسوتوى تووافر متطلبوات
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الموارد المالية في كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا أقل من توافر ذلك فوي الكليوة الجامعيوة
للعلوم التطبيقية.
.4

وجووود فووروق دالووة إحصووائيا فووي درجووات تقيوويم الفعاليووة التنظيميووة موون وجهووة نظوور
الع وواملين فو ووي الكليو ووات التقنيوووة تعو ووزى إلوووى متغيو وور الكليوووة وق وود تب ووين أن مس ووتوى الفعاليوووة
التنظيميووة فووي الكليووة الجامعيووة للعلوووم التطبيقيووة أعلووى موون مسووتوى ت ووافر ذلووك فووي كليووة
فلسطين التقنية-دير البلح.

.6

وجووود فووروق دالووة إحصووائيا ،فووي درجووات تقيوويم ت ووافر المؤش ورات الخارجيووة للفعاليووة
التنظيمية من وجهوة نظور العواملين فوي الكليوات التقنيوة تعوزى إلوى متغيور الكليوة وقود تبوين
أن مسوووتوى ت و ووافر المؤش و ورات الخارجيو ووة للفعاليوووة التنظيميو ووة فو ووي الكليو ووة الجامعي ووة للعلو وووم
التطبيقي ووة أعل ووى م وون مس ووتوى تو ووافر ذل ووك ف ووي الكلي ووات التالي ووة (الكلي ووة الجامعي ووة للعل وووم
والتكنولوجي ووا-خ ووانيونس ،كلي ووة مجتم ووع ت وودريب غو وزة-اون ووروا ،كلي ووة فلس ووطين التقني ووة-دي وور
ال ووبلح) ،ك ووذلك تو ووافر المؤشو ورات الخارجي ووة للفعالي ووة التنظيمي ووة ف ووي الكلي ووة العربي ووة للعل وووم
التطبيقية أعلى من توافر ذلك في كلية فلسطين التقنية-دير البلح.

.4

وج ووود ف ووروق دال ووة إحص ووائيا ف ووي درج ووات تقي وويم تو ووافر المؤشو ورات الداخلي ووة للفعالي ووة
التنظيميووة موون وجهووة نظوور العوواملين بالوظووائف االش ورافية فووي الكليووات التقنيووة تعووزى إلووى
متغير الكليوة وقود تبوين أن مسوتوى تووافر المؤشورات الداخليوة للفعاليوة التنظيميوة فوي الكليوة
الجامعيو وة للعل وووم التطبيقي ووة أعل ووى م وون مس ووتوى تو ووافر ذل ووك ف ووي الكلي ووات التالي ووة (الكلي ووة
الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خانيونس ،كلية فلسطين التقنية-ديور الوبلح) ،كوذلك تبوين أن
مسووتوى تووافر المؤشورات الداخليووة للفعاليووة التنظيميووة فووي كليووة فلسووطين التقنيووة-ديوور الووبلح
أقل من توافر ذلك في كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية.

 .5وجود فروق دالة إحصائيا في درجات مستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجوة مون وجهوة

نظوور العوواملين فووي الكليووات التقنيووة تعووزى إلووى متغيوور تصوونيف الكليووة (عامووة ،حكوميووة،
خاصووة ،وكالووة) ،ولمعرفووة الفووروق تووم اسووتخدام اختبووار شوويفيه للمقارنووات البعديووة لتجووانس
التباين ،فقد لوحظ بأن مستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة في الكليات التقنية العاموة
أعلووى موون مسووتوى ت ووافر ذلووك فووي الكليووات التقنيووة (حكوميووة ،وكالووة) .كمووا لوووحظ ب ووأن
مسووتوى تووافر متطلبووات الجامعووة المنتجووة فووي الكليووات التقنيووة الخاصووة أعلووى موون مسووتوى
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توافر ذلك في الكليات التقنية الحكومية ،في حين لم تالحظ أي فروق أخري بين الكليوات
األخرى
 .5لووحظ وجووود فوروق جوهريووة ذات داللووة إحصوائية ( ) p-value<0.01،F=10.21فووي
درجات مستوى توافر متطلبات البنية التحتية من وجهة نظر العاملين بالوظائف االشرافية
في الكليات التقنية تعزى إلى متغير تصنيف الكلية (عامة ،حكومية ،خاصة ،وكالة)،
ولمعرفة الفوروق توم اسوتخدام اختبوار شويفيه للمقارنوات البعديوة لتجوانس التبواين ،فقود لووحظ
بأن مستوى توافر متطلبات البنيوة التحتيوة فوي الكليوات التقنيوة العاموة والخاصوة أعلوى مون
مسووتوى تووافر ذلووك فووي الكليووات التقنيووة (حكوميووة ،وكالووة) ،فووي حووين لووم تالحووظ أي فووروق
أخري بين الكليات األخرى
 .60لوووحظ وجووود فووروق جوهريووة ذات داللووة إحصووائية ( ) p-value<0.01،F=13.9فووي
درجات مستوى توافر متطلبات الموارد الماليوة مون وجهوة نظور العواملين فوي الكليوات التقنيوة
تعزى إلى متغيور تصنيف الكلية (عامة ،حكوميوة ،خاصوة ،وكالوة) ،ولمعرفوة الفوروق توم
اسووتخدام اختبووار شوويفيه للمقارنووات البعديووة لتجووانس التبوواين ،فقوود لوووحظ بووأن مسووتوى ت ووافر
متطلبات الموارد المالية في الكليات التقنية العامة أعلى من مستوى توافر ذلك فوي الكليوات
التقني ووة (حكومي ووة ،وكال ووة) .كم ووا ل وووحظ ب ووأن مس ووتوى تو ووافر متطلب ووات المو ووارد المالي ووة ف ووي
الكليووات التقنيووة الخاصووة أعلووى موون مسووتوى تووافر ذلووك فووي الكليووات التقنيووة الحكوميووة ،فووي
حين لم تالحظ أي فروق أخري بين الكليات األخرى.
 .66وجود فروق دالة إحصائيا في درجات مستوى الفعالية التنظيمية من وجهة نظور العواملين
فوي الكليوات التقنيوة تعووزى إلوى متغيور تصوونيف الكليوة (عاموة ،حكوميووة ،خاصوة ،وكالووة)،
ولمعرفة الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التبواين ،فقود لووحظ بوأن
مسووتوى الفعاليووة التنظيميووة فووي الكليووات التقنيووة العامووة والخاصووة أعلووى موون الكليووات التقنيووة
الحكومية ،في حين لم تالحظ أي فروق أخرى بين الكليات األخرى.
 .68وجود فروق دالة إحصائيا في درجات مستوى توافر المؤشرات الخارجية للفعالية التنظيميوة

موون وجهووة نظوور العوواملين فووي الكليووات التقنيووة تعووزى إلووى متغيوور تصوونيف الكليووة (عامووة،
حكوميووة ،خاصووة ،وكالووة) ،ولمعرفووة الفووروق تووم اسووتخدام اختبووار شوويفيه للمقارنووات البعديووة
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لتجووانس التبوواين ،فقوود لوووحظ بووأن مسووتوى ت ووافر المؤش ورات الخارجيووة للفعاليووة التنظيميووة فووي
الكليات التقنيوة العاموة أعلوى مون مسوتوى تووافر ذلوك فوي الكليوات التقنيوة (حكوميوة ،وكالوة)،
فووي حووين لوووحظ فقوود لوووحظ بووأن مسووتوى ت ووافر المؤش ورات الخارجيووة للفعاليووة التنظيميووة فووي
الكليووات التقنيووة الخاصووة أعلووى موون مسووتوى ت ووافر ذلووك فووي الكليووات التقنيووة الحكوميووة ،فووي
حين لم تالحظ أي فروق أخري بين الكليات األخرى.
 .63وجود فروق دالوة إحصوائيا فوي درجوات مسوتوى تووافر المؤشورات الداخليوة للفعاليوة التنظيميوة

من وجهة نظر العاملين بالوظائف االشرافية في الكليات التقنية تعزى إلوى متغيور تصونيف
الكلي ووة (عام ووة ،حكومي ووة ،خاص ووة ،وكال ووة) ،ولمعرف ووة الف ووروق ت ووم اس ووتخدام اختب ووار ش وويفيه
للمقارنات البعدية لتجانس التباين ،فقد لوحظ بأن مسوتوى تووافر المؤشورات الخارجيوة للفعاليوة
التنظيمية في الكليات التقنية العامة أعلى من مستوى تووافر ذلوك فوي الكليوات التقنيوة التابعوة
الحكومية ،في حين لم تالحظ أي فروق أخري بين الكليات األخرى.
 .64وجود عالقة طردية مرتفعة ذات داللة إحصائية بوين متطلبوات الجامعوة المنتجوة ودرجوات
الفعالية التنظيمية لدى العاملين في الكليات التقنية في محافظوات غوزة ،وهوذا يودل علوى أنوه
كلما ارتفع مستوى توافر متطلبات الجامعة المنتجة بدرجة واحدة كلما ارتفع مستوى الفعالية
التنظيميووة بوونفس الدرجووة ،وذلووك موون وجهووة نظوور العوواملين بالوظ وائف االشورافية فووي الكليووات
التقنية في محافظات غزة.
 .65وجووود عالقووة طرديووة مرتفعووة ذات داللووة إحصووائية بووين تووافر متطلبووات الجامعووة المنتجووة
ودرجووات المؤش ورات الخارجيووة للفعاليووة التنظيميووة لوودى العوواملين بالوظووائف االش ورافية فووي
الكليات التقنية في محافظات غزة ،وهذا يدل على أنه كلموا ارتفوع مسوتوى تووافر متطلبوات
الجامع ووة المنتج ووة بدرج ووة واح وودة كلم ووا ارتف ووع مس ووتوى تو ووافر المؤشو ورات الخارجي ووة للفعالي ووة
التنظيمية بنفس الدرجة ،وذلك من وجهة نظر العاملين في الكليات التقنيوة فوي محافظوات
غزة.
 .66وجووود عالقووة طرديووة مرتفعووة ذات داللووة إحصووائية بووين تووافر متطلبووات الجامعوة المنتجووة
ودرجات توافر المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية لدى العاملين في الكليوات التقنيوة فوي
محافظوات غوزة ،وهووذا يوودل علووى أنووه كلموا ارتفووع مسووتوى تووافر متطلبووات الجامعووة المنتجووة
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بدرجة واحدة كلما ارتفع مستوى توافر المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية بنفس الدرجة،
وذلك من وجهة نظر العاملين بالوظائف االشرافية في الكليات التقنية في محافظات غزة.
 .64وجود عالقة طردية مرتفعوة ذات داللوة إحصوائية بوين متطلبوات البنيوة التحتيوة ودرجوات
الفعاليووة التنظيميووة لوودى العوواملين فووي الكليووات التقنيووة فووي محافظووات غوزة ،وهووذا يوودل علووى
أنووه كلمووا ارتفووع مسووتوى ت ووافر متطلبووات البنيووة التحتيووة بدرجووة واحوودة كلمووا ارتفووع مسووتوى
الفعاليووة التنظيميووة بوونفس الدرجووة ،وذلووك موون وجهووة نظوور العوواملين فووي الكليووات التقنيووة فووي
محافظات غزة.
 .66وجووود عالقووة طرديووة مرتفعووة ذات داللووة إحصووائية بووين ت ووافر متطلبووات البنيووة التحتيووة
ودرجووات المؤش ورات الخارجيووة للفعاليووة التنظيميووة لوودى العوواملين فووي الكليووات التقنيووة فووي
محافظووات غ وزة ،وهووذا يوودل علووى أنووه كلمووا ارتفووع مسووتوى ت ووافر متطلبووات البنيووة التحتيووة
بدرج ووة واح وودة كلم ووا ارتف ووع مس ووتوى تو ووافر المؤشو ورات الخارجي ووة للفعالي ووة التنظيمي ووة ب وونفس
الدرجة ،وذلك من وجهة نظر العاملين في الكليات التقنية في محافظات غزة.
 .65وجووود عالقووة طرديووة مرتفعووة ذات داللووة إحصووائية بووين ت ووافر متطلبووات البنيووة التحتيووة
ودرجات توافر المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية لدى العاملين بالجهوات اإلشورافية فوي
الكليات التقنية في محافظات غزة ،وهذا يدل على أنه كلموا ارتفوع مسوتوى تووافر متطلبوات
البنية التحتية بدرجة واحدة كلما ارتفع مستوى توافر المؤشرات الداخليوة للفعاليوة التنظيميوة
والعكس صحيح.
 .80وجود عالقة طرديوة مرتفعوة ذات داللوة إحصوائية بوين متطلبوات المووارد الماليوة ودرجوات
الفعاليووة التنظيميووة لوودى العوواملين بالجهووات اإلش ورافية فووي الكليووات التقنيووة فووي محافظووات
غزة ،وهوذا يودل علوى أنوه كلموا ارتفوع مسوتوى تووافر متطلبوات المووارد الماليوة بدرجوة واحودة
كلما ارتفع مستوى الفعالية التنظيمية والعكس صحيح.
 .86وجووود عالقووة طرديووة مرتفعووة ذات داللووة إحصووائية بووين ت ووافر متطلبووات الم ووارد الماليووة
ودرج ووات المؤشو ورات الخارجي ووة للفعالي ووة التنظيمي ووة ل وودى الع وواملين للجه ووات اإلشو وراقية ف ووي
الكليات التقنية في محافظات غزة ،وهذا يدل على أنه كلموا ارتفوع مسوتوى تووافر متطلبوات
الم و ووارد الماليو ووة بدرجو ووة واحو وودة كلمو ووا ارتفو ووع مسو ووتوى ت و ووافر المؤش و ورات الخارجيو ووة للفعاليو ووة
التنظيمية العكس صحيح.
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 .88وجووود عالقووة طرديووة مرتفعووة ذات داللووة إحصووائية بووين توووافر متطلبووات الم ووارد الماليووة
ودرجات توافر المؤشرات الداخلية للفعاليوة التنظيميوة لودى العواملين للجهوات اإلشوراقية فوي
الكليات التقنية في محافظات غزة وهوذا يودل علوى أنوه كلموا ارتفوع مسوتوى تووافر متطلبوات
الموارد المالية بدرجة واحدة كلما ارتفع مستوى توافر المؤشرات الداخلية للفعالية التنظيمية
والعكووس صووحيح ،وذلووك موون وجهووة نظوور العوواملين بالجهووات اإلشوراقية فووي الكليووات التقنيووة
في محافظات غزة.
.24

وجود تأثير دال إحصوائيا ألبعواد متطلبوات الجامعوة المنتجوة التاليوة (متطلبوات البنيوة

التحتية ،متطلبات الموارد البشرية) لدى العاملين في الجهات اإلشراقية في الكليوات التقنيوة
في محافظات غزة على الفعالية التنظيمية  ،فقد لوحظ أنهم أفضل المتغيرات للتنبؤ بدرجة
الفعاليووة التنظيميووة لوودى العوواملين فووي الجهووات اإلش وراقية فووي الكليووات التقنيووة فووي محافظووة
غو وزة ،وق وود فس وور هو وؤالء األبع وواد نس ووبة  %64.3م وون التب وواين الكل ووي ف ووي مس ووتوى الفعالي ووة
التنظيمية وهذه النسبة عالية التأثير ،أموا النسوبة المتبقيوة ترجوع إلوى عوامول أخورى ،وجميوع
ه ووذه العوام وول نس ووبتها  ،%45.4فق وود بل ووغ معام وول التحدي وود للنم وووذج  ،%3.643وتب ووين أن
معوامالت نمووذج االنحودار دالوة إحصوائية ،ويمكوون صوياغة معادلوة االنحودار الخطوي التووي
تعوين علوى التنبوؤ بودرجات (فعاليوة التنظوويم) بمعلوميوة درجوات المجوواالت التاليوة (متطلبووات
البنيووة التحتي ووة ،متطلب ووات الم ووارد البشو ورية أي أن ووه كلم ووا وجوودت متطلب ووات البني ووة التحتي ووة
بدرج ووة واح وودة كلم ووا أدى ذل ووك إل ووى زي ووادة ف ووي فعالي ووة التنظ وويم ب  3.334درج ووة والعك ووس
صحيح ،كذلك كلما وجد متطلبات الموارد المالية بدرجوة واحودة أدى ذلوك إلوى زيوادة فعاليوة
التنظيم ب  3.463درجة والعكس صحيح.

215

التوصيات
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها المعطيات الميدانية لهذه الدراسة ،فإن الباحثة توصي بعدد
من التوصيات التي تأمل أن يكون لها مردود فعلي وتطبيقي لمعالجة مشكلة الدراسة ،وهي على
النحو اآلتي :
 .4ضرورة تبني الكليات التقنية لفكرة الجامعة المنتجة وذلك عبر برامج تطبيقية وعملية،
لما لها من دور في زيادة اإليرادات الهادفة لتمويل الخطط التطويرية  .مما يعود باألثر
اإليجابي على رفع مستوى الفعالية التنظيمية لديها.
 .2زيادة اهتمام و ازرة التربية والتعليم العالي بالمشاريع االنتاجية بالكليات التقنية ،وخصوصا
الحكومية منها – ودعمها فنيا وماديا ،بتوفير اإلمكانات المالية والمادية ،من مختبرات
وورش ومرافق ليسهل عليها الوصول لكلية منتجة تحقق فعالية تنظيمية مرتفعة.
 .4االهتمام بالشراكة بين الكليات التقنية وقطاعات سوق العمل بهدف إيجاد برامج انتاجية
تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية ،تلبي حاجات الكليات التقنية
التمويلية و تحقق الفعالية التنظيمية فيها.
 .4تقوية الوعي بمفهوم الكلية المنتجة .والتدريب المستمر من قبل و ازرة التربية والتعليم
العالي للعاملين بالكليات التقنية من التخصصات المختلفة حول الفنيات التي يمكن
استخدامها لتفعيل أنموذج الكلية المنتجة .وذلك بإقامة ورش عمل للعاملين بالكليات

التقنية للتعريف بنموذج الكلية المنتجة وكيفية تفعيله داخل كلياتهم.

 .5تشجيع العاملين بالكليات التقنية على إبداع أفكار لمشاريع وبرامج إنتاجية جديدة ،وذلك
بتفعيل النظام التحفيزي (مادي ومعنوي) بهدف حل مشاكل التمويل وتحقيق الكفاءة
االنتاجية و مستوى مرضي من الفعالية التنظيمية.
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الدراسات المقترحة
من خالل النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية تقتر الباحثة ما يلي :
 .4دراسة مقارنة لنموذج الجامعة المنتجة في فلسطين والدول العربية األخرى.
 .2دراسة حول واقع تمويل الكليات التقنية في فلسطين ومشكالته.

 .4دراسة حول أثر استراتيجيات التمويل في الكليات التقنية على تحقيق الفعالية التنظيمية.
 .3دراسة حول صيغة مقترحة لتفعيل الشراكة المجتمعية للكليات التقنية في ضوء فلسفة
الجامعة المنتجة.
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قائمة المصادر و المراجع:
القرآن الكريم :تنزيل من رب العالمين.أوال :المراجع العربية:
 .4أبو جراد،محمد (":)4333التعليم المهني في فلسطين –واقع وطموحات"،غزة  ،فلسطين.
 .2أبوشنب ،إسماعيل( :)4335ورقة عمل حول "التعليم التقني في فلسطين ،حالة كلية
مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية" ،غزة ،فلسطين.
 .4أبو عاصي ،حمدان ( ":)2332أزمة التعليم التقني في قطاع غزة وكلية فلسطين
التقنية" ورقة علمية مقدمة في اليوم الدراسي الذي عقد في جامعة القدس المفتوحة-
منطقة خان يونس التعليمية ،بتاريخ 2332/42/23م بعنوان "التدخل السريع في
األزمات ومدى قابلية التطبيق في الواقع الفلسطيني"  ،غزة ،فلسطين.
 .3أبو عالم ،رجاء (":)2334مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية" ،دار النشر
للجامعات ،القاهرة ،مصر.
 .4أبو عمرة ،حسن(" :)2344عوامل اإلخالل الوظيفي في الكليات التقنية بمحافظات غزة
من وجهة نظر اإلدارة العليا " ،رسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .6أبو ناهية ،صالح(" :)2333دليل الباحث في إعداد خطة البحث وتنفيذها وكتابة
الرسالة الجامعية" ،مكتبة األنجلو المصرية .مصر.
 .7أحمد ،محمد حسن(":)2335إدارة التخطيط والتنظيم" ،دار كنوز المعرفة ،عمان،
األردن.
 .5إدريس ،ثابت (" :)2332كفاءة وجودة الخدمات اللوجيستية" ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية ،مصر.
 .3األغا ،صهيب ،وعساف ،محمود ( " :)2344اقتصاديات التعليم " غزة ،فلسطين.

218

 .43أغا،محمد هاشم(":)2337تصور مقتر

لتطوير الدور التربوي للمنظمات غير

الحكومية في محافظة غزة" ،رسالة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات العربية،القاهرة،
مصر.
 .44األيوبي ،منصور(" :)2335المعوقات التي تحول بين مخرجات التعليم المهني والتقني
في فلسطين ومتطلبات سوق العمل" ورقة علمية مقدمة لمؤتمر التعليم التقني والمهني
في فلسطين -واقع وتحديات وطموح ،المنعقد بتاريخ  ،2335/43/44-42الكلية
الجامعية للعلوم التطبيقية ،غزة ،فلسطين.
 .42باطويح ،محمد ،وبامخرمة ،احمد(" :)2343الجامعة المنتجة الالربحية في الدول
اإلسالمية :صيغة تمويلية مقترحة" ،مجلة العلوم اإلدارية ،العدد األول ،السنة األولى،
كلية العلوم اإلدارية،جامعة عدن ،اليمن.
 .44بنات ،ماهر(" :)2332الفعالية التنظيمية للجامعات الفلسطينية :الجامعة اإلسالمية-
دراسة حالة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .43بشاينية ،سعد(" )4334تنظيم القوى العاملة بالمؤسسة العامة الصناعية الجزائرية"،
رسالة دكتوراه (غير منشورة) ،معهد علم االجتماع ،قسنطينة ،الجزائر.
 .44بلبع ،شفيق (":)4333المالمح األساسية لتطوير التعليم الجامعي في مصر" ،بحث
مقدم إلى مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي"رؤية لجامعة المستقبل"-22 ،
23مايو  ،4333القاهرة ،مصر.
 .46بعيرة ،أبو بكر( ":)4355مبادئ اإلدارة  -المفاهيم والتطبيقات" ،مركز البحوث والعلوم
االقتصادية ،ليبيا.
 .47بن نوار ،صالح(" )2333الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية من وجهة نظر
المديرين والمشرفين  :دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية إلنتاج العتاد الفالحي" ،رسالة
دكتوراه في علم اجتماع التنمية في المؤسسات االقتصادية ،جامعة منتوري ،قسنطينة،
الجزائر.
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 .45البيالوي ،حسن( ":)2333خصخصة التعليم العالي العربي في القرن الحادي
والعشرين :التحديات واالستجابات" ،في المؤتمر التربوي الثاني لكلية التربية جامعة
السلطان قابوس  24-24أكتوبر ،المجلد األول ،مسقط،عمان.
 .43الجرجاوي ،زياد(":)2343القواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان"،مطبعة أبناء
الجراح ،غزة ،فلسطين.
 .23الجماصي ،محمد (":)2343درجة توافر خصائص الجامعة المنتجة في الجامعات
الفلسطينية وسبل تعزيزها" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
 .24حجاب ،محمد منير(":)2334الموسوعة اإلعالمية:اإلعالم والتواصل".المجلد السادس،
المكتبة المركزية ،جامعة غرداية ،الجزائر.
 .22حجي ،أحمد (":)2332اقتصاديات التربية والتخطيط التربوي" ،دار الفكر،القاهرة،
مصر.
 .24حمد ،مروان(":)2333الكفاءة الخارجية للتعليم التقني" ،رسالة ماجستير،الجامعة
اإلسالمية،غزة ،فلسطين.
 .23حمدان ،عبد الرحيم(" :)2336مدى فاعلية التعليم المستمر في الكليات التقنية "،
مجلة جامعة األقصى ،مجلد  ،43العدد ،2غزة ،فلسطين.
 .24حمدان،عبد الرحيم ( ":)2334أنماط التعليم والتدريب المهني والتقني بفلسطين :
محافظات غزة "نموذج ا" ،المجلة العربية للتعليم التقني ،مج ، 17ع ،1بغداد ،العراق.

 .26حمدان ،عبد الرحيم(" :)2334التعليم التقني في فلسطين ودوره في تحقيق التنمية "،
مجلة رؤية ،العدد  ،44الهيئة العامة لالستعالمات ،غزة ،فلسطين.
 .27حمدان ،عبد الرحيم ،وأبو عاصي ،حمدان(" :)2335الصعوبات التي تواجه التعليم
والتقني في فلسطين وسبل التغلب عليها"" ،ورقة علمية مقدمة لمؤتمر التعليم التقني
والمهني في فلسطين  -واقع وتحديات وطموح،المنعقد بتاريخ ،2335/43/44-42
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ،غزة ،فلسطين.
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 .25الحمود ،عمر(" :)2344اقتصاد المعرفة وتحديات التعليم العربي" :دار عالم الكتب،
السعودية.
 .23الخشاب عبد اإلله والعناد،مجذاب (" .)4336الجامعة المنتجة-الفلسفة والوسائل"،
مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد ،44األمانة العامة التحاد الجامعات العربية،
العراق.
 .43الخشاب عبد اإلله والعناد،مجذاب (".)2334التمويل الذاتي للتعليم العالي" :الدار
الدولية لالستثمارات الثقافية،القاهرة.
 .44الخطيب ،رداح وآخرون ( " )4334الفعالية التنظيمية للجامعات الرسمية في األردن"،
مجلة اتحاد الجامعات العربية ،األمانة العامة التحاد الجامعات العربية -عمان .

 .42الخليفة ،ناصر ،والمجذوب ،محمد (" .)4336دور مراكز البحث العلمي في تطوير
القطاع الصناعي بالمملكة " ،ندوة ربط دور البحث والتطوير العلمي بالقطاع الصناعي،
الغرف التجارية والصناعية ،جدة.
 .44الدليمي ،فاضل (" :)4333مداخل فعالية المنظمة:دراسة تحليلية تطبيقية لقطاع
التعليم العالي في العراق" ،دراسات(العلوم اإلنسانية) ،الجامعة األردنية ،األردن.
 .43الدليمي ،نصيف ( " .)2333تجربة العراق في التعليم العالي والبحث العلمي :التمويل
الذاتي " ،المؤتمر العلمي المصاحب لدورة مجلس اتحاد الجامعات العربية،بيروت،
لبنان.
 .44راضي،مرفت(":)2335معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني
بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها "ورقة علمية مقدمة لمؤتمر التعليم التقني والمهني في
فلسطين  -واقع وتحديات وطموح،المنعقد بتاريخ  ،2335/43/44-42الكلية الجامعية
للعلوم التطبيقية ،غزة ،فلسطين.
 .46رشيد ،بوسعادة ،وسمير ،بوبكر(".)4333الجامعة المنتجة" ،المؤتمر السابع للوزراء
المسئولين عن التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي ،السعودية.
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 .47زاهر ،وآخرون( " :)2344صيغة الجامعة المنتجة بالجامعات المصرية  :الدواعي
والمتطلبات"،مجلة المعرفة التربوية ،الجمعية المصرية بأصول التربية في بنها ،المجلد
األول ،العدد األول ،مصر.
 .45السكارنة ،بالل (":)2333التطوير التنظيمي واإلداري" ،دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة ،عمان ،األردن.
 .43السكران ،محمد(":)4333نحو رؤية معاصرة لوظائف الجامعة المصرية على ضوء
تحديات المستقبل" ،مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي ،رؤية لجامعة
المستقبل ،من 23-22مايو ،جامعة القاهرة ،مصر.
 .33السلمي ،علي ( " :)4334تطور الفكر التنظيمي"  :وكالة المطبوعات ،الكويت.
 .34السنبل ,عبد العزيز ،وعبد الجواد,نور الدين(":)4334األدوار المطلوبةمن جامعات دول
الخليج العربية في مجال خدمة المجتمع" ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،الرياض.
 .32الشخيبي ،علي( ":)2332مقدمة المؤتمر السنوي التاسع (العربي األول) لمركز تطوير
التعليم الجامعي-التعليم الجامعي بعد –رؤية مستقبلية "،من  45/47ديسمبر ،جامعة
عين شمس ،القاهرة.
 .34الشربيني ،فهمي (":)2333طرق جديدة لزيادة موارد الجامعات " ،مجلة المعرفة،
المجلد ( )4العدد (،)477السعودية.
 .33الشلبي ،فراس ،والخوالدة ،رياض(" :)2336دور الحكومة االلكترونية في تعزيز
الفعالية التنظيمية:دراسة حالة-وزارة المالية األردنية" ،كلية عمان الجامعية ،جامعة
البلقاء التطبيقية،األردن.
 .34الشماع،خليل ،ومحمود،كاظم(":)2333نظرية المنظمة" ،دار المسيرة للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.
 .36الشواف ،سعيد( ")4353قياس متغيرات الفاعلية التنظيمية – إطار مقتر " ،اإلدارة
العامة ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،السعودية.
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 .37الشويخ ،عاطف(":)2337واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني في
محافظات غزة"،رسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمية،غزة،فلسطين.
 .35صالح ،خالص(":)4337اإلنتاجية وتأثيراتها على الربحية " ،أطروحة دكتوراه في
العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر.
 .33صبيح ،لينا (".)2334االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات
المعاصرة" ،المؤتمر العلمي األول" :واقع تمويل التعليم الجامعي الفلسطيني ومشكالته"،
المنعقد بتاريخ -5مايو ،كلية التجارة الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .43الصرفي ،محمود،واخرون(":)2333اشكاليات البحث العلمي في مصر والتوجهات
المستقبلية للتغلب عليها" ،مؤتمر جامعة القاهرة للبحوث والدراسات العليا والعالقات
الثقافية ،في الفترة  23-27مايو  ,جامعة القاهرة ،مصر.
 .44الصيداوي ،احمد(" .)4336اتجاهات وتوجهات إصالحية في التعليم العالي " ،المجلة
العربية للتعليم العالي ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،العدد ،22الجزائر.
 .42الصيد ،نسيمة (" :)2335الترقية والفعالية التنظيمية-مطاحن الحروش نموذجا"،
رسالة ماجستير ،كلية االقتصاد وعلوم التيسير ،الجزائر.
 .44طبيل ،محمد(":)2344تخطيط المسار الوظيفي وعالقته بالفاعلية التنظيمية
في وزارتي العمل والشئون االجتماعية" ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة
والدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.
 .43عابدين ،محمود(" :)4333رؤية لتطوير التعليم المصري" ،مجلة التربية التنمية،
العدد ،46القاهرة ،مصر.
 .44العاجز ،فؤاد (":)2335مشكالت التعليم التقني والمهني في محافظات غزة وسبل
التغلب عليها" ورقة علمية مقدمة لمؤتمر التعليم التقني والمهني في فلسطين  -واقع
وتحديات وطموح ،المنعقد بتاريخ  ،2335/43/44-42الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية،
غزة ،فلسطين.
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 .46عامر ،طارق( ":)2336تصور مقتر لتمويل التعليم الجامعى بالدول العربية فى
ضوء االتجاهات المعاصره " ،بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول"سياسات التمويل
وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات –دراسة حالة الجزائر والدول النامية" ،يومي24 :
و 22نوفمبر ،جامعة محمد خيضر بسكرة،كلية العلوم االقتصادية والتسيير ومخبر العلوم
االقتصادية والتسيير ،الجزائر.
 .47عبيدات ،سليمان(":)2335إدارة العمليات اإلنتاجية" ،منشورات جامعة القدس المفتوحة،
عمان ،األردن.
 .45العبيدي ،نبيه (" : )2343إستراتيجية التمويل للجامعات المنتجة (جامعات المملكة
العربية السعودية ومملكة البحرين –أنموذجا ) " ،مجلة األكاديمية العربية في الدنمارك،
العدد العاشر( ،نسخة الكترونية).
 .43عثمان ،السعيد(" :)2334الجامعة المنتجة:صيغة مقترحة لتطوير التعليم الجامعي"،
مجلة كلية المعلمين في أبها ،العدد السادس ،السعودية.
 .63عدوان ،عماد ( ": )2342عوامل نجا تخطيط القوى البشرية في الكليات التقنية "،
رسالة دكتوراه ،جامعة الجنان ،لبنان.
 .64عشبية ،فتحي (" :)2334الجامعة المنتجة احد البدائل لخصخصة التعليم الجامعي
في مصر :دراسة تحليلية" ،المؤتمر التربوي الثاني "خصخصة التعليم العالي والجامعي"،
المجلد ( ،)2سلطنة عمان.
 .62علي ،شريف(")4335اإلدارة المعاصرة " ،ط  ،2الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
 .64العنزي ،سعد ،وآخرون(" :)2333فاعلية المنظمة في فلسفة ابرز منظري الفكر
اإلداري" ،بحث منشور،مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد ،المجلد  ،44العدد  ،44جامعة
بغداد ،العراق.
 .63العمري ،خالد(":)4336أفاق وتطلعات حديثة للتعليم الجامعي:منظور تربوي" ،مؤتمر
تربية الغد في المجتمع العربي :رؤى وتطلعات،عقد في ديسمبر ،4336مجلة كلية
التربي ،جامعة اإلما ارت ،اإلمارات العربية المتحدة.
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 .64الفردان،هاني(":)2334الجامعة المنتجة" ،صحيفة الوسط البحرينية ،العدد،363
البحرين.
 .66القحطاني ،منصور (":)2334تفعيل رو المشاركة بين الجامعة والقطاع الخاص-
الواقع وسبل التطوير ،"-بحث مقدم إلى مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص
في البحث والتطوير ،المنعقد بجامعة الملك سعود ،الرياض.
 .67القريوتي ،محمد(":)2344نظرية المنظمة والتنظيم" ،ط ،3دار وائل للنشر
والتوزيع،عمان ،األردن.
 .65قريشي،نجاة(":)2336القيم التنظيمية وعالقتها بفعالية التنظيم"،رسالة ماجستير غير
منشورة،جامعة بسكرة،قسم علم االجتماع،الجزائر.
.63

محمود،يوسف ( ":)2332أبعاد ومشكالت الشراكة بين الجامعة وبعض

المؤسسات اإلنتاجية والخدمية " ،المؤتمر العلمي الرابع التربية ومستقبل التنمية البشرية
في الوطن العربي على ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين ) ،المجلد.4مصر.
 .73مسلم ،علي(":)2334تحليل وتصميم المنظمات"،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
 .74المصري ،رفيق(":)2337تقييم الدور التنموي لوظائف جامعة األقصى من وجهة نظر
أعضاء هيئتها التدريسية"،مجلة جامعة األقصى،المجلد الحادي عشر ،العدد
األول،جامعة األقصى،غزة ،فلسطين.
 .72الموجود،محمد(":)4333الصورة في جامعات الخليج ولماذا التعاون بين القطاع
الخاص ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي" ،الرياض،السعودية.
 .74ناصر الدين ،يعقوب(" :)2344الجامعة المنتجة" ،جريدة الغد ،2344/6/43 ،األردن.
 .73نوفل ،محمد نبيل (":)4332تأمالت في مستقبل التعليم العالي" ،دار سعاد الصباح،
الكويت.
 .74الهادي ،شرف(" :)2344رؤية إستراتيجية لجامعات عربية منتجة ذات جودة تعليمية
عالية ونفقات مخفضة" ،مجلة البحوث النفسية والتربوية ،العدد األول ،مجلد  ،26كلية
التربية ،جامعة المنوفية ،مصر.
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 .76الهاشمي ،بعاج(" :)2343دور العملية التدريبية في رفع الفعالية التنظيمية للمؤسسة،
دراسة حالة :سونلغاز" ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة
الجزائر  ،4الجزائر.
 .77هالل ،محمد (" :)4336مهارات إدارة األداء :معايير وتطبيقات الجودة في األداء"،
ط ،4مركز تطوير األداء والتنمية ،مصر.
 .75الهاللي ،الشربيني الهاللي (" :)2334اتجاهات حديثة في تمويل التعليم الجامعي"،
المؤتمر القومي السنوي العاشر العربي الثاني لمركز تطوير التعليم الجامعي" ،جامعة
المستقبل في الوطن العربي 25-27 ،ديسمبر  ،2334جامعة عين شمس ،مصر.
 .73الوذيناني ،جواهر (" :)2336إدارة المعرفة مدخل لتحقيق نموذج الجامعة المنتجة"،
رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية والتخطيط،جامعة أم القرى ،السعودية.
 .53و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية(" :)2343دليل التعليم العالي في فلسطين:
أرقام واحصائيات للعام  ،"8064اإلدارة العامة للتخطيط ،غزة ،فلسطين.
 .54و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية(" :)4334النظام األساسي لكليات فلسطين
التقنية" ،فلسطين.
 .52و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية(" :)2343دليل أولويات البحث العلمي في
فلسطين ،"8065-8064مجلس البحث العلمي بالتعاون مع شئون البحث العلمي
بالجامعة اإلسالمية،غزة فلسطين.
 .54ياغي ،محمد(":)4334قياس اتجاهات المديرين نحو مؤشرات فعالية اإلدارة  :دراسة
ميدانية" ،دراسات العلوم اإلنسانية ،الجامعة األردنية ،األردن.
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ثالثا /المواقع االلكترونية:
 .4موقع الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خان يونس
( www.cst-kh.edu.ps/ar/index.php/home-2استرجعت بتاريخ)2344/42/4
 .2موقع كلية فلسطين التقنية دير البلح ()www.ptcdb.edu.ps
( http://www.ptcdb.edu.ps/ar/about_ptcdbاسترجعت بتاريخ)2344/42/4
 .4موقع كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا
(www.gtc.edu.ps/ColAdmin/AboutCollege.aspxاسترجعت
بتاريخ)2344/42/4
 .4موقع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
( /http://www.ucas.edu.ps/aboutcollegeاسترجعت بتاريخ)2344/42/4
 .5موقع الكلية العربية للعلوم التطبيقية
(http://www.acas.edu.ps/body.php?fun=artview&id=28استرجعت
بتاريخ)2344/42/4
 .6موقع كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية
(http://www.gccts.edu.ps/static_page.php?act=collegeاسترجعت
بتاريخ)2344/42/4
 .7موقع كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة
(http://cis.ps/arabic/sections/about/about.aspاسترجعت بتاريخ)2344/42/4
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 موقع كلية الزيتونة للعلوم والتنمية.5
)2344/42/4 (استرجعت بتاريخhttp://zaytona.edu.ps/Page.aspx?id=About
اونروا- موقع كلية تدريب خانيونس.3
)2344/42/4 (استرجعت بتاريخhttp://kytc.unrwa.ps/Details.aspx?DEPId=5
كلية مجتمع األقصى.43

)2344/42/1  (استرجعت بتاريخhttps://www.alaqsa.edu.ps/site/page/2444
موقع كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا

.66

)2344/42/4 (استرجعت بتاريخ/http://ncst.edu.ps/nama/goals

) استرجعت بتاريخwww.rooad.net (2342-4-4 شبكة رواد المعرفة

.42

 (استرجعت.2009-12-05 )www.almarefah.net( موقع مجلة المعرفة

.44

rooad.net/.../astratygyt_altmwyl_rev.1_2712331.2342/3/2
)2343/3/4بتاريخ

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=364&Mod

el=M&SubModel=140&ID=502&ShowAll=On
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ملحق رقم ( : )1االستبانة في صورتها األولية

جامعــة األزهـــــر -غـــــــــزة
عمــادة الدراســـات العليــــا

كــــلـــيــــــــــة الــتــــــربــــــيـــــــــة

قســـــم أصـــــول التربيـــــــــة
حفظه هلل،،،

السيد الدكتور/

السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته
الموضوع  /تحكيم استبانة
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول التربية -من
جامعة األزهر-غزة بعنوان  ".مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة وعالقتها بالفعالية التنظيمية في الكليات
التقنية بمحافظات غزة " بهدف الكشف عن العالقة بين مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة وعالقتها بالفعالية
التنظيمية في الكليات التقنية في محافظات غزة من وجهة نظر العاملين بالوظائف اإلشرافية فيها ،ولهذا الغرض
أعدت الباحثة استبانتين:
األولى :لقياس مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة لدى الكليات التقنية وتتكون من() فقرة موزعة على
مجالين.

الثانية :لقياس مستوى الفعالية التنظيمية لدى الكليات التقنية وتتكون من () فقرة موزعة على مجالين.
ونظراً لما تتمتعون به من مكانة تربوية  ,وإدارية مهمة وخبرة في هذا المجال ،يرجى التكرم بتحكيم هذه
االستبانة ،وإبداء رأيكم السديد من حيث:
 .4مدى انتماء كل فقرة من فقرات االستبانة للمجاالت المذكورة.
 .2وضوح الفقرات وقوة صياغتها.
 .3إضافة وحذف أي فقرات حسب رأيكم.
 .1إبداء مالحظاتكم واقتراحاتكم العامة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
الباحثة  /راوية حسن أبو الخير

أوالً  :البيانات العامة :
الكلية:

كلية فلسطين التقنية دير البلح

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خان يونس

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية

الكلية العربية للعلوم التطبيقية

كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة

كلية تدريب خانيونس-اونروا

حكومية

وكالة

تصنيف الكلية :

عامة

خاصة

ثانيا ً :االستبانات :استبانة متطلبات الجامعة المنتجة
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المجال

الرقم
4
2
4
3
4
6
7

متطلبات البنية التحتية

5
3
43
44
42
44
43
44

مناسبة

الفقرات
توفر الكلية مدرسين ذوي اختصاصات عالية من حملة

شهادة الدكتوراه.

توفر الكلية مدرسين لهم خبرة في العمل الميداني

والخبرات العلمية والتطبيقية.

تهتم الكلية بالوحدات التعليمية االقتصادية في نظامها
التعليمي.
تستخدم الكلية التقنيات الحديثة في عملية التدريس
تعمل الكلية على تكامل المقررات الدراسية في جانبيها
النظري والتطبيقي.
تعمل الكلية على تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب

مع احتياجات سوق العمل.

تلبي الكلية احتياجات سوق العمل من ذوي الكفاءة
العالية.
تستعين الكلية بمدرسين بنظام العمل الجزئي بدال من
توظيف كوادر جديدة.
تساعد الكلية قطاع الخريجين في مواقع عملهم.
تطورالكلية سياساتها وانظمتها بما يتالئم مع أهدافها

ومبادئها االنتاجية.

ترسم الكلية خريطة لتخصصات اقسامها وكلياتها تتوافق
مع خريطة التنمية بالمجتمع.
تبني الكلية مقررات دراسية تقوم على أساس علوم
المستقبل لسد الفجوة بين الجامعات وسوق العمل.
توزع الكلية الطلبة على التخصصات المختلفة وفقا
لقدراتهم وميولهم.
توزع الكلية الطلبة على التخصصات المختلفة حسب

متطلبات السوق.

تقدم الكلية للطالب معارف وتطبيقات ترتبط بتخصصه
الدقيق الذي اختاره.

46

تقوم الكلية باجراء بحوث متميزة.

47

تخصص جائزة ألفضل بحث علمي منتج.

45

تحرص على جلب مشاريع علمية بحثية.

43

تنشر االبحاث في مجلتها العلمية مقابل عائد مالي.
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غير

مناسبة

منتمية

غير منتمية

23
24
22
24
23
24
26
إضافة

المجال

تربط البحث العلمي باحتياجات قطاع االنتاج.
تضع رسوما للمشاركات البحثية في المؤتمرات للداخل
والخارج.
تستثمر طاقة اعضاء الهيئة التريسية في االنتاج
العلمي.
تحرص على توفير وتطوير مصادر البحث العلمي.
تعقد اتفاقيات مع الشركات الصناعية والبنوك لتمويل
البحث العلمي فيها.
تتواصل مع القنوات المختلفة لالستفادة من نتائج
البحوث التي تجريها لخدمة قطاعات العمل.

تهي

المناخ االكاديمي والبيئة الجامعية التي تشجع

االبداع واالبتكار وحرية البحث العلمي.

4
2

الرقم

مناسبة

الفقرات

4

تستثمر الكلية المساحات الشاغرة فيها بعمل معارض انتاجية.

2

توقع عقود شراكة مع مؤسسات من القطاع التجاري والخاص.

4
3

متطلبات الموارد المالية

4

تقدم االستشارات والخدمات مدفوعة االجرللشركات والمؤسسات
االنتاجية.
تستثمر مرافقها المتنوعة كمراكز انتاج متقدمة.
تشجع مؤسسات المجتمع المحلي على تقديم المساعدات المالية
والمادية.

6

تقوم بتنفيذ مشاريع انتاجية لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة.

7

تعمل على حماية المنتج الوطني العلمي والمادي.

5

تقوم بانشاء محالت تجارية على اسوارها لاليجار.

3

توجه البحوث التطبيقية مقابل عائد مادي.

43

تطور سياساتها للوصول لجامعات منتجة ورائدة.

44

تقوم بتسويق انتاجها العلمي الى حقول المجتمع المختلفة.

42

توسع نشاطاتها اإلنتاجية في الكليات التطبيقية مقابل عائد
مالي.

44

تنشيء العيادات الطبية والنفسية لتقديم خدمات مدفوعة االجر.

43

تعزز االستفادة من برامج التعاون والمنح الدولية بدعم االنشطة
225

غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

االنتاجية.
44
46
47
اضافة

تهتم بربط خطط التعليم الجامعي بخطط التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
تتواصل مع قطاعات األعمال للتعرف على احتياجاتها من
الخريجين كما وكيفا.
تعزز عالقتها مع الشركات الوطنية والدولية ورجال األعمال،
لتأمين الحصول على الدعم المالي كهبات منتظمة.

4
2
مالحظات عامة:
............................................................................. ....................................

استبانة الفعالية التنظيمية:
المجال

الرقم
4

مناسبة

الفقرات
تواكب الكلية متغيرات البيئة المتجددة وحاجات المجتمع
المتغيرة
تعقد الكلية الكثير من الفعاليات (برامج ,ورش عمل,

2

مشاريع,

دورات

ندوات,

تدريبية,

مؤتمرات

علمية......الخ) خدمة للمجتمع.

المؤشرات الخارجية

4

يشارك أعضاء هيئة التدريس في هذه الكلية في تقديم

خدمات لقطاعات المجتمع (في الحكومة  ,مجالس أو
لجان ,مستشارين,او وظائف أخرى).
يتوفر لدى الكلية قدرات علمية تتيح لها تقديم الكثير من

3

االستشارات في مجاالت مختلفة(للشركات والو ازرات
ومؤسسات المجتمع المحلي).

4

تقوم الكلية بإعداد خطط وبرامج للتعليم المستمر من
اجل الو ازرات والمؤسسات والقطاعات المختلفة في

المجتمع.
6
7

تهتم الكلية بالحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع
الفلسطيني.
تراعي الكلية بشكل ايجابي ومتوازن الصالح العام
لمجتمع الكلية والبيئة الخارجية المحيطة.
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غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

تتمتع هذه الكلية بسمعة عامة طيبة في اوساط

5

جماهيرها.

هناك رضا عام في الشارع الفلسطيني عن انجازات هذه

3

الكلية.

43
44
42
44
43
44
46
47
45
43
23

تمتاز هذه الكلية بقدرتهاعلى توفير المصادر المالية
والمادية التي تحتاجها.
للكلية القدرة على اجتذاب خريجي الثانوية العامة

المتفوقين للدراسة فيها.

تحصل الكلية على بعض مواردها من خالل دورات
التعليم المستمر واالستشارات والبحث والتطوير.
للكلية القدرة على تحصيل المنح الخارجية لطلبتها.
للكلية القدرة على جمع االموال من خالل الهبات
والتبرعات العامة.
للكلية القدرة على اجتذاب خريجي الثانوية العامة

المتفوقين للدراسة فيها.

تجذب الكلية الطلبة الى الحد الذي ال يفكرون معه في
االنتقال الى مؤسسات اخرى.
تمتاز الكلية بقدرتها على الحفاظ على العاملين فيها من
االنتقال الى مؤسسات اخرى.
للكلية القدرة على اجتذاب االكاديميين العاملين في
مؤسسات اخرى للعمل فيها.
تجذب الكلية الطلبة الى الحد الذي ال يفكرون معه في

االنتقال الى مؤسسات اخرى.

استقطبت الكلية في العام الماضي اكبر عدد من
خريجي الثانوية العامة للدراسة فيها.

4

إضافة

2

المجال

مناسبة

ال

ت

ار

ش

ؤ

م

4

تؤكد الكلية على التدريب العملي للطالب في مجال

ال

الرقم

الفقرات
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غير
مناسبة

منتمية

غير
منتمية

التخصص االكاديمي باعتباره شرطا للتخرج.
2
4
3
4
6

7

تتيح الكلية فرص النمو المهني لطلبتها في مجاالت
متعددة.
يختار الطلبة االلتحاق بهذه الكلية لقوة االعداد المهني
الذي توفره لهم.
تركز البرامج التي تطرحها الكلية على الجانب العملي

التطبيقي.

التدريب المهني الذي تلقاه خريجو الكلية ساعدهم في
الحصول على وظائفهم.
تزداد باستمرار نسبة خريجي هذه الكلية الذين يشغلون
وظائف واعمال مختلفة.
تهيىء الكلية خريجيها للتعامل مع الوظيفة او العمل
بكفاءة وفعالية من خالل تكامل االعداد االكاديمي مع

االعداد المهني.
5
3
43
44
42
44
43
44
46
47
45

تعمل هذه الكلية على بناء شخصية مهنية مميزة لدى
طلبتها.
يفضل ارباب العمل خريجي هذه الكلية على غيرهم من
خريجي الجامعات والكليات االخرى.
للكلية قدرة كبيرة على تسهيل اجراءات العمل.
يوجد انسجام وتفاعل في االنشطة والفعاليات التي تقوم
بها االقسام العلمية واالدارية في الكلية.
يمتاز النمط العام لالشراف والرقابة باحترام الفروق
الفردية والحرية الشخصية واالستقالل.
يتم توزيع االدوار الوظيفية على الموظفين بشكل يراعي
مؤهالت وقدرات وميول كل منهم.
تمتاز الكلية بتنظيم سليم منتج.
يشارك العميد والنواب ورؤساء االقسام في اقرار وتعديل

انظمة الكلية.

يقدر الرؤساء في هذه الكلية االعمال المميزة لالعضاء
ويكافئون العمل الناجح.
تتمتع الكلية بقدرة كبيرة على استغالل قدرات موظفيها
ومواهبهم وخبراتهم الى اعلى درجة.
تستثمر الكلية ما يتوفر لديها من إمكانات مادية

استغالال امثل.
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43
23
24
22
43
44

المكان المناسب.

مرافق الكلية مهملة وغير مستغلة بالقدر المطلوب.
هناك فائض في عدد العاملين في االقسام والدوائر
المختلفة بهذه الكلية.
تتبع هذه الكلية سياسة ترشيد االستهالك.
تربط الطلبة باعضاء هيئة التدريس عالقات انسانية
حميمة.
تسود عالقات التعاون المتبادل بين أقسام الكلية

المختلفة.

46

يسود الكلية نمط االتصال المفتوح.

47

تتوفر في الكلية بيئة اجتماعية تعاونية.

45

تمتاز الكلية بوضوح العالقات التنظيمية بين االفراد
واالقسام.

43

تتمتع الكلية بوجود نظام جيد للمعلومات.

23

تسيطر روح الفريق والتعاون في الكلية.

24

تسير االنشطة في هذه الكلية وفق خطة واضحة.

22
22
24

تربط الطلبة باعضاء هيئة التدريس عالقات انسانية

حميمة.

تتمتع الكلية بادارة مرنة قابلة للتكيف وراغبة في
التغيير.
تبدي الكلية قد ار عاليا من مظاهر التقدم التكنولوجي في
مجال انشطتها.

23

تنمو الكلية بشكل مستمر.

24

يتزايد باستمرار عدد االقسام العلمية واالدارية في الكلية.

26
27

إضافة

تحرص إدارة الكلية على وضع الشخص المناسب في

تتميز الكلية بقدرة كبيرة في مجال التطوير القائم على

أسس علمية.

تتوسع الكلية بشكل مناسب في الفروع واالختصاصات
االكاديمية.

4
2
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ملحق رقم ( :)9قائمة المحكمين

م.

اسم المحكم

المؤسسة

الوظيفة

4

د.ابراهيم خليل شاهين

رئيس قسم القبول والتسجيل

كلية فلسطين التقنية دير البلح

2

د.أمجد فتحي الشنطي

عميد كلية المهن الطبية

جامعة فلسطين

4

د.حسام فارس أبو شاويش

نائب العميد للشئون األكاديمية

كلية فلسطين التقنية دير البلح

3

ا.د .سهيل رزق دياب

نائب رئيس الجامعة للشئون

جامعة غزة

األكاديمية

4

د.صباح سالم نصار

عميد كلية التربية

جامعة فلسطين

6

د .صهيب كمال االغا

استاذ االدارة التربوية

جامعة األزهر بغزة

7

د .عماد عبداهلل عدوان

عميد كلية

عميد كلية فلسطين التقنية-دير البلح

5

د .فايز علي األسود

استاذ أصول التربية

جامعة األزهر بغزة

3

د .فايز كمال شلدان

نائب عميد شئون الطلبة

الجامعة االسالمية بغزة

43

د.محمد صالح البحيصي

رئيس القسم األكاديمي

كلية فلسطين التقنية دير البلح

44

د.محمد عبد الحافظ أبو الخير

مدير لجنة االنتخابات المركزية

لجنة االنتخابات المركزية-غزة
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ملحق رقم ( :)3االستبانة في صورتها النهائية
جامعــة األزهـــــر -غـــــــــزة
عمــادة الدراســـات العليــــا

كــــلـــيــــــــــة الــتــــــربــــــيـــــــــة
قســـــم أصـــــول التربيـــــــــة

استبانة
حفظه/ـا اهلل،،،

السيد/ة ..................................................:
السالم عليمك ورمحة هلل وبراكته

تتشرف الباحثة أن تضع بين يدي سيادتكم أداة هذه الدراسة وهي عبارة عن استبانة لجمع البيانات المتعلقة بدراستها حول:
"مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة وعالقتها بالفعالية التنظيمية
في الكليات التقنية بمحافظات غزة "
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول التربية من جامعة األزهر بغزة .وقد اقتضت الدراسة
استخدام استبانتين :
األولى :لقياس مدى توافر متطلبات الجامعة المنتجة لدى الكليات التقنية وتتكون من( )34فقرة موزعة على

مجالين.

وتعرف الباحثة الجامعة المنتجة" أنها الجامعة التي تسعى بإبداع الطرق لخفض التكاليف وزيادة اإلنتاجية وخلق

مصادر تمويلية ذاتية غير تقليدية عن طريق تسويق منتجاتها ،ليس بهدف الربح كما في القطاع الخاص ،وانما لتغطية
نفقاتها وتكاليف التطوير المستمر وتحسين جودة التعليم والمساهمة في التنمية المجتمعية الشاملة.
الثانية :لقياس مستوى الفعالية التنظيمية لدى الكليات التقنية وتتكون من ( )34فقرة موزعة على مجالين.

وتعرف الباحثة الفعالية التنظيمية انها" تمثل المعيار والمؤشر على مدى قدرة المنظمة على االستثمار االمثل

لمواردهامادية كانت أوبشرية و قدرتها على التوسع في محيطها الداخلي والخارجي في ظل بيئة متغيرة من اجل تحقيق
أهدافها بكل مرحلة من مراحل حياتها وفي شتى مجاالت اختصاصها.
لذا أرجو من سيادتكم التكرم بقراءة كل فقرة من فقرات االستبانة ،وتحديد درجة الموافقة بوضع إشارة (✓ ) في

العمود المناسب ،وأرجو من سيادتكم االجابة بدقة وموضوعية ،وذلك من أجل الوصول لنتائج صادقة وصحيحة،
علما بأن البيانات التي سيتم جمعها ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

الباحثة  /راوية حسن أبو الخير
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أوالً  :البيانات العامة:
الكلية:
الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا-خان يونس

كلية مجتمع تدريب غزة-اونروا

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية

كلية فلسطين التقنية دير البلح

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
الكلية العربية للعلوم التطبيقية

كلية الدراسات المتوسطة بجامعة األزهر-غزة
تصنيف الكلية :

حكومية

عامة

وكالة

خاصة

ثانيا ً :فقرات االستبانة:
استبانة متطلبات الجامعة المنتجة
المجال األول :متطلبات البنية التحتية
الرقم
4
2
4
3
4
6
7
5
3
43

الفقرات

درجة الموافقة
موافق بشدة

توفر الكلية مدرسين متخصصين من حملة الماجستير
أو الدكتوراه.
توفر الكلية مدرسين لهم خبرة في العمل الميداني
والخبرات العلمية والتطبيقية.
تستخدم الكلية التقنيات الحديثة في عملية التدريس
تعمل الكلية على تكامل المقررات الدراسية في جانبيها
النظري والتطبيقي.
تعمل الكلية على تطوير البرامج التعليمية بما يتناسب
مع احتياجات سوق العمل.
تلبي الكلية احتياجات سوق العمل من الخريجين ذوي
الكفايات العالية.
تستعين الكلية بمدرسين بنظام العمل الجزئي بدال من
توظيف كوادر جديدة.
تتابع الكلية الخريجين في مواقع أعمالهم.
تطورالكلية سياساتها وانظمتها بما يتالئم مع اهدافها
ومبادئها االنتاجية.
ترسم الكلية خريطة لتخصصات اقسامها وكلياتها،
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موافق

متردد

غير موافق

غير موافق
بشدة

تتوافق مع خريطة التنمية بالمجتمع.
44
42
44
43

تصمم الكلية مقررات دراسية حديثة تناسب العصر،
لسد الفجوة بين الجامعات وسوق العمل.
تختار الكلية الطلبة لبرامجها المختلفة بحسب قدراتهم
ورغباتهم.
تحدد الكلية الطلبة للبرامج والتخصصات بحسب

متطلبات سوق العمل.

تقدم الكلية للطالب معارف وتطبيقات ترتبط بتخصصه
الدقيق الذي اختاره.

44

تقوم الكلية باجراء بحوث متميزة.

46

تقدم الكلية حوافز للباحثين والعاملين.

47

تحرص الكلية على جلب مشاريع علمية بحثية.

45

تستثمرالكلية المعرفة اقتصاديا من خالل نشر األبحاث
في مجلتها العلمية المحكمة مقابل عائد مالي.

43

تربط الكلية البحث العلمي باحتياجات قطاع االنتاج.

23

تضع الكلية رسوما للمشاركات البحثية في المؤتمرات.

24
22
24
23
24

تستثمرالكلية طاقة اعضاء الهيئة التدريسية في االنتاج
العلمي.
توفر الكلية مصادر المعرفة والمعلومات الالزمة
للبحث العلمي.
تعقد الكلية اتفاقيات مع الشركات الصناعية والبنوك
لتمويل البحث العلمي فيها.
تتواصل الكلية مع القنوات المختلفة لالستفادة من نتائج
البحوث التي تجريها لخدمة قطاعات العمل.
تهي

الكلية المناخ االكاديمي والبيئة الجامعية التي

تشجع االبداع واالبتكار وحرية البحث العلمي.

المجال الثاني:متطلبات الموارد المالية
الرقم
4
2

الفقرات

درجة الموافقة
موافق بشدة

تستثمر الكلية المساحات الشاغرة فيها بعمل معارض
انتاجية.
توقع الكلية عقود شراكة

التجاري والخاص.

مع مؤسسات من القطاع
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موافق

متردد

غير موافق

غير موافق
بشدة

تقدم

4

الكلية

والخدمات

االستشارات

مدفوعة

االجرللشركات والمؤسسات االنتاجية.
تستثمر الكلية مرافقها المتنوعة كمراكز انتاج متقدمة.

3

تشجع الكلية مؤسسات المجتمع المحلي على تقديم

4

المساعدات المالية والمادية.
تعمل الكلية على حماية المنتج الوطني العلمي والمادي.

6

تقوم الكلية بانشاء محالت تجارية على اسوارها لتأجيرها

7

واستثمارها.
توظف الكلية البحوث التطبيقية لجزء من اقتصاديات

5

المعرفة.
تطور الكلية سياساتها للوصول لكلية منتجة ورائدة.

3
43
44
42
44
43

تقوم الكلية بتسويق انتاجها العلمي الى حقول المجتمع
المختلفة.
الكلية

توسع

نشاطاتها

التطبيقيةمقابل عائد مالي.

االنتاجية

في

الكليات

تنشيء الكلية العيادات الطبية والنفسية لتقديم خدمات
مدفوعة االجر.
تدعم الكلية أنشطتها االنتاجية باالستفادة م من برامج
التعاون والمنح الدولية بدعم االنشطة االنتاجية.
تربط الكلية خطط التعليم الجامعي بخطط التنمية

االقتصادية واالجتماعية المحلية.

تتواصل الكلية مع قطاعات االعمال للتعرف على

44

احتياجاتهامن الخريجين كما وكيفا.
تعزز الكلية عالقتها مع الشركات الوطنية والدولية
ورجال االعمال ،لتأمين الحصول على الدعم المالي

46

كهبات.

استبانة الفعالية التنظيمية
المجال األول  :المؤشرات الخارجية
الرقم
4
2

الفقرات

درجة الموافقة
موافق
بشدة

تواكب الكلية متغيرات البيئة المتجددة وحاجات
المجتمع المتغيرة
تهتم الكلية بالحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع
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موافق

متردد

غير موافق

غير موافق
بشدة

الفلسطيني.
يشارك أعضاء هيئة التدريس في هذه الكلية في
4

تقديم خدمات لقطاعات المجتمع (في الحكومة ,
مجالس أو لجان ,مستشارين,او وظائف أخرى).

3

يتوفر لدى الكلية قدرات علمية تتيح لها تقديم
الكثيرمن االستشارات في مجاالت مختلفة(للشركات

والو ازرات ومؤسسات المجتمع المحلي).
تعقد
4

الكلية

فعاليات

متنوعة

(برامج

,ورش

عمل,مشاريع  ,دورات تدريبية ,ندوات ,مؤتمرات
علمية......الخ) لخدمة للمجتمع.

6
7
5
3
43
44
42
44
43
44
46

47

تراعي الكلية بشكل ايجابي ومتوازن الصالح العام
لمجتمع الكلية والبيئة الخارجية المحيطة.

تتمتع الكلية بسمعة عامة طيبة في اوساط
جماهيرها.
تمتاز الكلية بقدرتهاعلى توفير المصادر المالية
والمادية التي تحتاجها.
للكلية القدرة على اجتذاب خريجي الثانوية العامة

المتفوقين للدراسة فيها.

تحصل الكليةعلى بعض مواردها من خالل دورات
التعليم المستمر واالستشارات والبحث والتطوير.
للكلية القدرة على تحصيل المنح الخارجية لطلبتها.
للكلية القدرة على جمع االموال من خالل الهبات
والتبرعات العامة.
لدى الكلية القدرة التنافسية على اجتذاب خريجي
الثانوية العامة المتفوقين للدراسة فيها.
تجذب الكلية الطلبة الى الحد الذي ال يفكرون معه
في االنتقال الى مؤسسات اخرى.
تمتاز الكلية بقدرتها على الحفاظ على العاملين فيها
من االنتقال الى مؤسسات اخرى.
للكلية القدرة على اجتذاب االكاديميين العاملين في
مؤسسات اخرى للعمل فيها.
استقطبت الكلية في العام الماضي عدد أكبر من

خريجي الثانوية العامة للدراسة فيهامن العام الذي
سبقه.
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المجال الثاني:المؤشرات الداخلية
الرقم
4
2
4
3
4
6

الفقرات

درجة الموافقة
موافق
بشدة

تؤكد الكلية على التدريب العملي للطلبة في مجال
التخصص االكاديمي باعتباره شرطا للتخرج.
تتيح الكلية فرص النمو المهني لطلبتها في مجاالت

متعددة.

يختار الطلبة االلتحاق بالكلية لقوة االعداد المهني
الذي توفره لهم.
تركز البرامج التي تطرحها الكلية على الجانب
العملي التطبيقي.
التدريب المهني الذي تلقاه خريجو الكلية ساعدهم في
الحصول على وظائفهم.
تزداد باستمرار نسبة خريجي الكلية الذين يشغلون

وظائف واعمال مختلفة.

تهيىء الكلية خريجيها للتعامل مع الوظيفة بكفاءة
7

من خالل تكامل االعداد االكاديمي مع االعداد
المهني.

5
3
43
44
42
44
43
44

تعمل الكلية على بناء شخصية مهنية مميزة لدى

طلبتها.

يفضل ارباب العمل خريجي هذه الكلية على غيرهم
من خريجي الجامعات والكليات االخرى.
تمتلك الكلية قدرة كبيرة على تسهيل اجراءات العمل.
يوجد انسجام وتفاعل في االنشطة والفعاليات التي
تقوم بها االقسام العلمية واالدارية في الكلية.
يتم توزيع االدوار الوظيفية على الموظفين بشكل
يراعي مؤهالت وقدرات وميول كل منهم.
يشارك العميد والنواب ورؤساء االقسام في اقرار
وتعديل أنظمة الكلية.
يقدر رؤساء األقسام في الكلية االعمال المميزة
لالعضاء ويكافئون العمل الناجح.
تتمتع الكلية بقدرة كبيرة على استثمار قدرات موظفيها
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موافق

متردد

غير موافق

غير موافق
بشدة

ومواهبهم وخبراتهم الى اعلى درجة.
46
47

تستغل الكلية ما يتوفر لديهامن امكانيات مادية
استغالال امثل.
تحرص ادارة الكلية على وضع الشخص المناسب
في المكان المناسب.

45

تتبع الكلية سياسة ترشيد االستهالك.

43

تتمتع الكلية بوجود نظام جيد للمعلومات.

23

تسيطر روح الفريق والتعاون في هذه الكلية.

24

تسير االنشطة في الكلية وفق خطة واضحة.

22
24
23
24
26
27
25

تربط الطلبة باعضاء هيئة التدريس عالقات انسانية
جيدة.
تتمتع الكلية بادارة مرنة قابلة للتكيف وراغبة في
التغيير.
تبدي الكلية قد ار عاليا من مظاهر التقدم التكنولوجي
في مجال انشطتها.

تنمو الكلية بشكل مستمر.
يتزايد باستمرار عدد التخصصات العلمية واالدارية
في الكلية.
تتميز الكلية بقدرة كبيرة في مجال التطويرالقائم على
أسس علمية.
تتوسع

الكلية

بشكل

مناسب

في

الفروع

واالختصاصات األكاديمية.

شكرا عىل حسن تعاونمك،،،،،
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