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آية قرآنية

{ وَاجْعَل لِّي وَسِيزاً مِّنْ أَهْلِي ( )92هَارُونَ أَخِي ()03
اشْدُدْ بِهِ أَسْرِي ( )03وَأَشْزِكْهُ فِي أَمْزِي ( )09كَيْ نُسَبِّحَكَ
كَثِرياً ( )00ونَذْكُزَكَ كَثِرياً ( )03إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِرياً ([ } )03طو]35-29 :

أ

اإلىػػػػػػػػػػداء
إلي معمـ األمة ،شفيع الخبلئؽ ،محمد صمى اهلل عميو كسمـ ،بقمبي كعقمي كركحي أنت يا رسكؿ

اهلل.

إلى ركح كالدتي الغالية  ...رحميا اهلل .
إلى كالدم العزيز ...أطاؿ اهلل في عمره.
إلى كالدتي الثانية (خالتي :أـ فادم) التي طالما دعمتني بحبيا كحنانيا.
إلى ركح فقيدنا الغالي ابف خالتي (فادم العيمة أبك كناف) رحمو اهلل تعالى.
إلى مف كاتفتني جنبان إلى جنب ،كسيمت برفقيا الصعب ،كأنارت ظممات الدرب ،رفيقتي زكجتي

الغالية.

إلى مف خففكا بمداعباتيـ تعب كمشقة السير كالعناء ،أبنائي األعزاء (لمى ،نكر ،محمد ،تامر،

سما).

إلى سكاعدم كزنكدم أشقائي الكراـ (عصاـ ،معيف ،ناصر ،ركح أخي الغالي عكني رحمو اهلل،
كشقيقاتي حفظيـ اهلل جميعان).

إلى كؿ طالب عمـ سخر عممو لمنفعة غيره ،كجعؿ قممو نك انر ييتدل بو ،كأخمص نيتو عممان كعمبلن

لتنيض أمتو.

كمعممي الكراـ ،كالى كافة العامميف في مجاؿ التربية كالتعميـ ،أعانيـ اهلل عمى أداء
إلى أساتذتي،
ٌ
عمميـ ،كرزقيـ اإلخبلص في قكليـ كفعميـ ،كيسر مسيرة العمـ أماميـ.
إلى كؿ ىؤالء أىدم ىذا البحث المتكاضع ،كأسأؿ اهلل أف يككف عممي ىذا مخمصان لكجيو الكريـ.
أىدي إليكـ جميعاً ثمرة جيدي ىذا ,وأسأؿ المولى عز وجؿ أف ينفعنا بما
عممنا ويعممنا بما ينفعنا.

واهلل ولي التوفيؽ

ب

شكر وتقدير
ُ
الميم لك الحمد حمداً كثي اًر طيباً مباركاً ،ملء السموات وملء األرض ،عمى نعمك التي ال
ّ
تعد ،وآالئك التي ال تحد ،ولك الشكر عمى أن يسرت لي إتمام ىذا البحث عمى الوجو الذي أرجو
ِ
ي َو َأ ْن َأ ْع َم َل
أن ترضى بو عني ،قال تعالى { َر ِّب َأ ْو ِز ْعنِي َأ ْن َأ ْشك َُر ن ِ ْع َمت ََك الَّتِي َأ ْن َع ْم َ
ت َع َ ََّل َو َع ََل َوالدَ َّ
ك ِِف ِعبادِ َك الص ِ
ِ ِ
ص ًِ
ْحت ِ َ
اِلني} (النمل ،)91:والصالة والسالم عمى نبيو األمين،
َّ
َ
اِلا ت َْر َضا ُه َو َأ ْدخ ْلني بِ َر ْ َ
َ
وبعد:
في ىذه المناسبة السعيدة أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى جامعتي الموقرة ،جامعة األزىر

وعمادة الدراسات العميا ،وجميع أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية ،وأخص بالشكر أساتذتي

في قسم أصول التربية ،والى كل من قدم لي العون  ،وأخذ بيدي في سبيل إنجاز ىذا العمل ،وعمى
عمي باإلشراف،
رأسيم أستاذ أصول التربية المشارك ،الدكتور :محمد ىاشم أغا الذي تفضل ّ
عمي بجيده ووقتو  ،فجزاه اهلل عني خير ما جزى بو عباده
فنفعني اهلل بعممو الغزير ،وجاد َّ

الصالحين ،فمقد كان نعم المشرف والمتابع ليذا العمل إلى أن خرج بيذه الصورة .

كما أتوجو بوافر الشكر وعظيم االمتنان والعرفان لألستاذين القديرين عضوي لجنة المناقشة
والحكم عمى الرسالة أستاذي الدكتور ( :فايز عمي األسود )  ،واألستاذ الدكتور ( :زياد عمي

الجرجاوي ) لتفضميما بقبول مناقشة ىذه الرسالة ،وعمى جيودىما ووقتيما الثمينين في مطالعة
الرسالة واثرائيا بمالحظاتيما وتحسيناتيما الرشيدة ،فجزاىما اهلل عني خير الجزاء.
والشكر موصول أيضاً لألساتذة األفاضل الذين تكرموا بتحكيم أداة الدراسة ،والى من جادوا

عمي من وقتيم ،ومنحوني من خبرتيم جزاىم اهلل عني خير الجزاء.
َّ

كما أتقدم بالشكر إلى الجامعات اإلسالمية والقدس المفتوحة ،لمتعاون الجاد ،وتقديم

المعمومات والبيانات الالزمة  ،والسماح بالتطبيق الميداني لمدراسة.
وال أنسى في ىذا المقام أصدقائي الذين كانوا لي نعم العون والسند في إتمام ىذا العمل المتواضع،

وأخص بالذكر رفيق الدرب  :أحمد العجل  ،واألستاذ :ماجد خمف واألستاذ  :أحمد فرينة ،

واألستاذ :محمد ريحان.

وآخر دعوانا أن الحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين

الباحث

ت

ممخص الدراسة

" واقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص وعالقتو
بتحسيف األداء المؤسسي"

الباحث /حسيف شعباف العيمة
إشػػػراؼ /د .محمد ىاشـ آغا
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع

الخاص كعبلقتو بتحسيف األداء المؤسسي ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لكاقع الشراكة ،كلجيكد الجامعات في

تحسيف األداء المؤسسي تعزل إلى المتغيرات( :الجامعة -الكمية -الرتبة األكاديمية -سنكات الخدمة)،
كلتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحث استخداـ المنيج الكصفي األسمكب التحميمي بتطبيؽ استبانتيف ،األكلى حكؿ

كاقع الشراكة مككنة مف ( )38فقرة مكزعة عمى ( )3مجاالت ،كالثانية مككنة مف ( )35فقرة مكزعة عمى

( )4مجاالت ،كذلؾ عمى عينة مككنة مف ( )313عضك ىيئة تدريس مف الجامعات (األزىر،
اإلسبلمية ،القدس المفتكحة) بنسبة  %17مف المجتمع .كقد خمصت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية:

 -1درجػػة التقػػدير الكميػػة لكاقػػع الش ػراكة بػػيف الجامعػػات الفمسػػطينية كمؤسسػػات القطػػاع الخػػاص مػػف
كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس يقػػع عنػػد مسػػتكل متكسػػط بػػكزف نسػػبي ( )%57.5كبدرجػػة

متكس ػػطة ،كج ػػاء ترتي ػػب مج ػػاالت االس ػػتبانة :مج ػػاؿ مب ػػررات الشػ ػراكة ب ػػيف الجامع ػػات كالقط ػػاع
الخاص في المرتبة األكلى بكزف نسبي ( )%60.4بدرجة متكسطة ،ثـ متطمبات الشراكة الفاعمػة
ب ػػكزف نس ػػبي ( )%59.6كبدرج ػػة متكس ػػطة ،كأخيػ ػ انر ج ػػاء مج ػػاؿ أكج ػػو الشػ ػراكة ب ػػيف الجامع ػػات
كالقطاع الخاص بكزف نسبي ( )%54.7كبدرجة متكسطة أيضان.

 -2تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل ) )α ≥ 0.05بػيف متكسػطات درجػات تقػدير أفػراد
العينػة لكاقػػع الشػراكة بػػيف الجامعػات كمؤسسػػات القطػاع الخػػاص تعػزل إلػػى متغيػر الرتبػػة العمميػػة

لصػػالأ (أس ػػتاذ مسػػاعد) ،كس ػػنكات الخدمػػة لص ػػالأ ( 15-7سػػنة)  ،كالجامع ػػة لصػػالأ الجامع ػػة
اإلسبلمية ،كالكمية لصالأ الكميات العممية.

 -3درجػػة تق ػػدير أف ػراد العين ػػة لجي ػػكد الجامعػػات ف ػػي تحس ػػيف األداء المؤسسػػي يق ػػع عن ػػد ()%54.9
بدرجة متكسطة ،كجاء ترتيب المجاالت :مجاؿ (استثمار المكارد) في المرتبة األكلى بكزف نسػبي

( )%56.3كبدرج ػػة متكس ػػطة ،يمي ػػو مج ػػاؿ (ج ػػكدة العممي ػػات) ب ػػكزف نس ػػبي ( )%54.7كبدرج ػػة

متكسطة ،ثـ مجاؿ (التخطيط لمتحسيف) بكزف نسبي ( )%54.4كبدرجػة متكسػطة ،كأخيػ انر مجػاؿ

(اإلدارة الفاعمة كالقيادة) بكزف نسبي ( )%54.2كبدرجة متكسطة.

ث

 -4تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل ) )α ≥ 0.05بػيف متكسػطات درجػات تقػدير أفػراد
العينػػة لجيػػكد الجامعػػات فػػي تحسػػيف األداء المؤسسػػي تعػػزل إلػػى متغيػػر الرتبػػة العمميػػة لصػػالأ
(أسػػتاذ مسػػاعد) ،كسػػنكات الخدمػػة لصػػالأ ( 7سػػنكات فأقػػؿ)  ،كالجامعػػة لصػػالأ جامعػػة القػػدس
المفتكحة ،في حيف لـ تكجد فركؽ دالة تعزل لمتغير الكمية.

 -5تكجػػد عبلقػػة مكجبػػة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل  ،0.01بػػيف درجػػة تقػػدير أف ػراد العينػػة لتحسػػيف
األداء المؤسسي كبيف درجة تقديرىـ لكاقع الشػراكة بػيف الجامعػات الفمسػطينية كمؤسسػات القطػاع

الخاص كبمغ معامؿ االرتباط الكمي ( )0.792بدرجة قكية.
كفي ضكء النتائج قدمت الدراسة عددان مف التكصيات أىميا :

 -1قياـ القطاع الخاص بتقديـ أكجو دعـ فعالة ألنشطة البحث كالتطكير بالجامعات منيا :تمكيؿ
بعض المشاريع البحثية ،إنشاء كتطكير مراكز بحكث متخصصة ،الفعاليات العممية،
تخصيص جكائز لمشاريع بحثية ،اإلسياـ في تكفير األجيزة المعممية عالية التقنية.

 -2إنشاء صندكؽ لدعـ البحث العممي كالتطكير عمى غرار صناديؽ التنمية المتخصصة لدعـ
مشاريع البحكث التطبيقية لصالأ منشآت القطاع الخاص.

 -3إنشاء قاعدة معمكمات عف المراكز كالكحدات البحثية بالجامعات كغيرىا مف الجيات المحمية
التي يتكفر بيا مراكز بحكث ،كتحديد مجاالتيا كامكاناتيا كأعماليا ،كربطيا بمنظمات
األعماؿ.
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Abstract
The Reality of Partnership between the Palestinian Universities and the
Private Sector Institutions and its Relationship in Improving
Institutional Performance
Researcher/ Hussein Shaaban al-Ayla
Supervision/ Dr. Mohammed Hashem Agha
The study aimed at identifying the reality of the partnership between
the Palestinian universities and the private sector institutions and its relation
in improving the institutional performance and to find out if there were
statistically significant differences at the level of )α≥ .0.5) between the
average scores Of the sample members on the reality of the partnership.
(The university, the college, the academic level, the years of service). To
achieve this, the researcher used the descriptive method of analytical
method by applying two questionnaires. The first is about the reality of the
partnership consisting of (38) paragraphs divided into (3) fields, the second
consists of (35) On (4) domains, on a component sample (313) faculty
members from Al-Azhar University, Islamic University and Al-Quds Open
University with 17% of the community. The study concluded the following
results:
1- The Total degree of appreciation of the reality of partnership between
Palestinian universities and private sector institutions from the point of
view of the faculty members is at an average level with a relative
weight of 57.5% and a medium level. (59.6%) and intermediate.
Finally, the field of partnership between universities and the private
sector reached a relative weight of (54.7%) and also to a medium
degree.
2- There are statistically significant differences at )α≥ .0.5) between the
average scores of the sample members for the reality of the partnership
between universities and private sector institutions due to the variable of
scientific rank in favor of (assistant professor), years of service for (715 years) Islamic University, and College for the benefit of scientific
colleges.
3- The Total degree of appreciation of the sample of the efforts of the
universities in improving the institutional performance falls at (54.9%)
with a medium degree. The fields are: The field of (resource
investment) is ranked first with a relative weight of 56.3% and medium,
(54.7%), intermediate (54.7%), intermediate (54.4%) and intermediate
(54.2%) and intermediate (54.2%).
4- There are statistically significant differences at the level of )α≥ .0.5)
between the average scores of the sample members for the efforts of the
ح

universities in improving the institutional performance due to the
variable of scientific rank in favor of (assistant professor) and years of
service for (7 years and less) While there were no significant
differences due to the college variable.
5- There is a statistically significant positive relationship at level 0.01
between the score of the sample members to improve the institutional
performance and their degree of appreciation of the reality of the
partnership between the Palestinian universities and the private sector
institutions. The overall correlation coefficient (0.792) was strong.
In light of the study results, the study recommended the following:
 The private sector to provide effective support for the research and
development activities in universities, including: funding of some
research projects, establishment and development of specialized
research centers, scientific events, the allocation of prizes for
research projects, contributing to the provision of high-tech lab
equipment.
 Establishing a fund to support scientific research and development
along the lines of specialized development funds to support applied
research projects for private sector enterprises.
 Establishing an information base on research centers and units in
universities and other local bodies that have research centers, and
identify their areas, possibilities and work, and linking them with
business organizations.

خ

فيرس المحتويات
رقـ الصفحة

الموضوع
آية قرآنية

أ

اإلىػ ػ ػ ػ ػػداء

ب

يشكر كتقدير

ت

ممخص الدراسة

ث

فيرس المحتكيات

د

قائمة الجداكؿ

د

قائمة المبلحؽ

س

الفصؿ األوؿ اإلطار العاـ لمدراسة

9-1

مشكمة الدراسة

4

فرضيات الدراسة

6

أىداؼ الدراسة

7

أىمية الدراسة

7

حدكد الدراسة

8

مصطمحات الدراسة

9

الفصؿ الثاني اإلطار النظري لمدراسة

60-10

المحكر األكؿ /الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص

11

تمييد

11

مفيكـ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص.

11

الفرؽ بيف المشاركة كالشراكة

13

مبررات الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص كأىميتيا

14

الحاجة إلى الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص

16

عكامؿ نجاح الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص

18

معكقات تحقيؽ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص

20

خطكات تطبيؽ الشراكة بيف القطاع الخاص كالجامعات

22

المحكر الثاني /تحسيف األداء المؤسسي

42

تمييد

42
د

رقـ الصفحة

الموضوع
تعريؼ األداء المؤسسي

42

خصائص األداء المؤسسي كفمسفتو

44

مككنات األداء المؤسسي

44

مبررات تحسيف األداء المؤسسي

45

خطكات تحسيف األداء المؤسسي كتطكيره

48

خبلصة المحكر الثاني

60

الفصؿ الثالث الدراسات السابقة

86-61

تمييد

62

أكالن /دراسات تناكلت الشراكة بيف الجامعة كمؤسسات القطاع الخاص

62

ثانيان /الدراسات التي تناكلت األداء المؤسسي

73
84

التعقيب عمى الدراسات السابقة

الفصؿ الرابع إجػراءات الدراسػة الميدانية

102-87

تمييد

88

أكالن :منيج الدراسة

88
88

ثانيان :مجتمع الدراسة كعينتيا

90

ثالثان :أدكات الدراسة

101

رابعان :الخطكات اإلجرائية

102

خامسان :األساليب اإلحصائية

الفصؿ الخامس نتائػج الدراسػة

141-103

تمييد

104

نتائج تساؤالت الدراسة

104

إجابة السؤاؿ األكؿ

104

إجابة السؤاؿ الثاني

113

إجابة السؤاؿ الثالث

121

نتائج السؤاؿ الرابع

129

إجابة السؤاؿ الخامس

139

التكصيات

140
ذ

رقـ الصفحة

الموضوع
المقترحات

141

المصادر والمراجع

142

المالحؽ

155

ر

قائمة الجداوؿ
رقـ

عنواف الجدوؿ

الجدوؿ
()1

تكزيع أفراد عينة الدراسة كفقان لممتغيرات التصنيفية

رقـ الصفحة
90

()2

تكزيع الفقرات عمى مجاالت استبانة كاقع الشراكة بيف الجامعات

91

()3

ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ (مبررات الشراكة بيف

92

()4

ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني (متطمبات الشراكة

93

()5

ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث (أكجو الشراكة بيف

94

()6

ارتباطات درجات مجاالت استبانة كاقع الشراكة بيف الجامعات

95

()7

قيـ الثبات باستخداـ التجزئة النصفية الستبانة كاقع الشراكة بيف

96

()8

معامبلت الثبات لمجاالت استبانة كاقع الشراكة بيف الجامعات

96

()9

تكزيع الفقرات عمى مجاالت استبانة تحسيف األداء المؤسسي

97

()10

ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ (اإلدارة الفاعمة

98

()11

ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني (التخطيط لمتحسيف)

98

()12

ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث (استثمار المكارد) مع

99

()13

ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع (جكدة العمميات) مع

99

()14

ارتباطات درجات مجاالت استبانة تحسيف األداء المؤسسي مع

100

الفمسطينية كمؤسسات القطاع الخاص

الجامعات كالقطاع الخاص) مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الفاعمة) مع الدرجة الكمية لممجاؿ

الجامعات كالقطاع الخاص) مع الدرجة الكمية لممجاؿ

الفمسطينية كمؤسسات القطاع الخاص مع الدرجة الكمية
الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع الخاص

الفمسطينية كمؤسسات القطاع الخاص باستخداـ معامؿ ألفا

كالقيادة) مع الدرجة الكمية لممجاؿ
مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الدرجة الكمية لممجاؿ
الدرجة الكمية لممجاؿ
الدرجة الكمية

ز

رقـ

عنواف الجدوؿ

رقـ الصفحة

قيـ الثبات باستخداـ التجزئة النصفية الستبانة تحسيف األداء

100

الجدوؿ
()15

المؤسسي
()16

معامبلت الثبات لمجاالت استبانة تحسيف األداء المؤسسي باستخداـ

101

()17

درجات التقدير لفقرات مجاالت أداة الدراسة (المحؾ).

104

()18

معامؿ ألفا

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات أفراد

105

العينة عمى استبانة كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات
القطاع الخاص

()19

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات

أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ مبررات الشراكة بيف الجامعات كالقطاع

106

الخاص
()20

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات

108

()21

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات

110

أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ متطمبات الشراكة الفاعمة

أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ أكجو الشراكة بيف الجامعات كالقطاع
الخاص

()22

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات درجات

113

تقدير أعضاء ىيئة التدريس عمى االستبانة تعزل لمتغير الرتبة

األكاديمية
()23

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة عمى

114

()24

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات أفراد

114

()25

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات درجات

115

المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية

العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية

تقدير أعضاء ىيئة التدريس لكاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية
كمؤسسات القطاع الخاص تعزل لسنكات الخدمة

()26

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة عمى
س

116

رقـ

عنواف الجدوؿ

الجدوؿ

المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير سنكات الخدمة

رقـ الصفحة

()27

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات أفراد

116

()28

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات درجات

117

()29

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة عمى

118

()30

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات أفراد

118

()31

اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة

120

العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير سنكات الخدمة

تقدير أعضاء ىيئة التدريس عمى االستبانة تعزل لمتغير الجامعة
المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير الجامعة

العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير الجامعة

التدريس لكاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع
الخاص تعزل لمكمية(عممية -إنسانية)

()32

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات

121

()33

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات

123

()34

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات

124

()35

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات

126

()36

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي الستجابات

127

()37

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات درجات

129

أفراد العينة عمى استبانة تحسيف األداء المؤسسي

أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ اإلدارة الفاعمة كالقيادة
أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ التخطيط لمتحسيف
أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ استثمار المكارد
أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ جكدة العمميات

تقدير أعضاء ىيئة التدريس عمى االستبانة تعزل لمتغير الرتبة
األكاديمية

()38

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة عمى

المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية
ش

130

رقـ

عنواف الجدوؿ

رقـ الصفحة

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات أفراد

131

الجدوؿ
()39
()40

العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات درجات

تقدير أعضاء ىيئة التدريس لتحسيف األداء المؤسسي تعزل لسنكات

132

الخدمة
()41
()42
()43

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة عمى
المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير سنكات الخدمة

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات أفراد

العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير سنكات الخدمة

نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات درجات

133
133
135

تقدير أعضاء ىيئة التدريس عمى االستبانة تعزل لمتغير الجامعة
()44
()45
()46

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة عمى
المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير الجامعة

نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفركؽ بيف متكسطات أفراد

العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعان لمتغير الجامعة

اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة

136
136
137

التدريس تعزل لمكمية (عممية -إنسانية)
()47

معامؿ االرتباط بيف تحسيف األداء المؤسسي ككاقع الشراكة بيف
الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع الخاص مف كجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس

ص

139

قائمة المالحؽ
عنواف الممحؽ

رقـ الممحؽ

رقـ الصفحة

()1

االستبانة في صكرتيا األكلية.

156

()2

قائمة أسماء المحكميف مرتبة حسب جية العمؿ.

166

()3

االستبانة في صكرتيا النيائية.

167

()4

تسييؿ ميمة باحث.

175

ض

الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
 المقدمة

 مشكمة الدراسة

 فرضيات الدراسة
 أىداؼ الدراسة
 أىمية الدراسة
 حدود الدراسة

 مصطمحات الدراسة

1

المقدمة:

تعد الشراكة بيف المؤسسات األكاديمية ،كمؤسسات المجتمع بشكؿ عاـ كمؤسسات القطاع

الخاص عبلقة تبادلية ال يمكف تجاىميا ،خاصة في عصر يتسـ بالمتغيرات المتسارعة كالحاجة
لمبحث كالتطكير كالتدريب في آف كاحد ،ألف الشراكة أساس التنمية ،كأبرز صكرىا ،كىذا يتطمب مف
المؤسسات الجامعية كالمؤسسات المعنية في المجتمع النظر لتمؾ الشراكة مف منظكر إستراتيجي
بعيد المدل ،كضركرة إيجاد سياسات لربط مؤسسات التعميـ العالي بمؤسسات المجتمع سكاء عامة

أك خاصة .

لقد حظي مكضكع الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص باىتماـ كبير مف قبؿ الحككمات

كالمجتمعات كالمراكز البحثية بالجامعات في مختمؼ أنحاء العالـ بعد كضكح أف عممية التنمية
تعتمد عمى حشد إمكانات المجتمع لتشارؾ في تنظيمات مؤسسية تتكلى إنشاء كتشغيؿ المشاريع

بمختمؼ أنكاعيا (مراد.)4 :2016 ،

كتيدؼ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص إلى حؿ المشكبلت المعقدة أك تنفيذ مشاريع التنمية

بكفاءة كفاعمية كالتي يصعب تنفيذىا مف طرؼ كاحد  ،كتنطمؽ مف قناعة الشركاء لمعمؿ معان برؤية
مشتركة مف خبلؿ عبلقة منظمة أساسيا المصداقية كالثقة ،كالتفاكض المستمر في عممية اتخاذ

الق اررات كيترتب عمى ذلؾ مف اتفاقيات تتكامؿ بمكجبيا األدكار كتتضأ مف خبلليا المسئكليات،
كيمتزـ كؿ شريؾ تجاه اآلخر نحك تحقيؽ ىدؼ عاـ كمنفعة متبادلة (دكركرم. )3 :2009 ،

كلقد أكدت العديد مف الدراسات مثؿ دراسة الثنياف( ،)2005كالسبلطيف( ،)2005كمراد(،)2016

كدراسة دارادكة كمعايعة ( ،)2014عمى أىمية العبلقة التبادلية بيف الجامعات كمؤسسات القطاع

الخاص كالتي ترجع إلى عدة أمكر ،أىميا :أف العممية اإلنتاجية أصبحت تعتمد عمى قكاعد المعرفة
كالتكنكلكجيا  ،كيصعب نقؿ المعرفة كتطبيؽ التكنكلكجيا إال مف مراكز البحث العممي ،كما أف كمفة

البحث العممي في ارتفاع باستمرار ،كيحتاج إلى دعـ كطني متكاصؿ ،عمى اعتبار أف ذلؾ يؤدم
إلى االعتماد عمى الذات ،كعدـ استقطاب خبراء كمنتجات مف الخارج ،كيكفر المبلييف عمى

االستشارات التي تقدميا شركات كمؤسسات غير كطنية .

لقد تنكعت صيغ التعميـ الجامعي ،كتعددت فمـ ينظر إليو عمى أنو نكع مف التعميـ يقدـ في

أماكف منعزلة أك في أبراج عاجية ،بحيث يركز عمى الدراسات األكاديمية البحتة ،بؿ إف أغمب ما
يطرح اآلف مف صيغ كأنماط لمتعميـ العالي تنطمؽ في فمسفتيا مف ضركرة الترابط مع المجتمع

كخدمتو  ،مف خبلؿ قنكات مشاركة فعالة في أنشطة كافة مؤسساتو اإلنتاجية كالخدمية ،كىذا ما
يرتكز إلى تحسيف أداءىا المؤسسي (درادكة كمعايعة. )100 :2014 ،

2

كيعد األداء المؤسسي مفيكمان ميمان بالنسبة لممؤسسات بشكؿ عاـ  ،كيكاد يككف المكضكع الرئيس

لمجمؿ فركع المعرفة اإلدارية  ،كينطمؽ االختبلؼ حكؿ مفيكمو مف اختبلؼ المعايير كالمقاييس
المعتمدة في دراسة مضمكنو ،فيك يشمؿ عدة مككنات منيا( :الييكؿ التنظيمي كتصميـ العمؿ،
المكارد البشرية ،كالتكنكلكجيا المستخدمة ،كالميارات اإلدارية) ،كىك مفيكـ مرتبط باإلنجاز كمستكل
تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا ). (Cowburn, 2005: 103

لذا كانت رغبة الجامعات في تحسيف أدائيا  ،مما جعميا تبحث عف طرؽ كمداخؿ مختمفة مف أجؿ

ىذا التحسيف ،ال سيما في تضميف مكضكع الشراكة مع مؤسسات المجتمع ضمف خططيا
االستراتيجية  ،كلما كاف إخفاؽ أك نجاح أم مف المؤسسة الجامعية  ،أك مؤسسات القطاع الخاص

يؤثر سمبان أك إيجابان عمى المؤسسة األخرل  ،تطمب ذلؾ إيجاد جسكر ،كآليات لتفعيؿ العبلقة بيف

القطاعيف  ،لكي تتمكف الجامعات مف معايشة عصر العكلمة  ،كالتعامؿ مع مفرداتو كاستيعاب

التقنية التي فرضت نفسيا عمى مختمؼ قطاعات الحياة المعاصرة  ،رغـ االختبلؼ بيف أىدافيا
كتكجياتيا.

في حيف أضاؼ بيركماف ككالش ) (Parkman& Walsh ,2007أف مف أشكاؿ الشراكة :

الزيارات التبادلية  ،كرعاية كتنظيـ المؤتمرات  ،كالمنشكرات كالمطبكعات المشتركة كالمعارض
كاألسكاؽ التجارية ،كدعـ المشاريع البحثية ،كغيرىا ).(Parkman& Walsh, 2007: 11

لكف رغـ ذلؾ إال أف المتتبع لحركة ىذه الشراكة في الكاقع العربي بشكؿ عاـ يجد أف ىناؾ فجكة

كبيرة في ىذا الجانب ،كذلؾ في الدكؿ المستقرة  ،فما بالؾ بالمجتمع الفمسطيني الذم يعاني مف
كيبلت االحتبلؿ كالحصار كانعكاساتو  ،فقد أظيرت دراسة درادكة كمعايعة ( )2014في األردف أف
ىناؾ مجمكعة مف المعكقات في طريؽ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص ،تتمثؿ في ( :تدني

الكعي بأىمية البحث العممي لدل القطاع الخاص ،ضعؼ التنسيؽ بيف الجامعات كالقطاع الخاص

في المجاالت المختمفة  ،كضعؼ التمكيؿ كمكازنات الجامعات ،التراجع في االىتماـ بتحسيف األداء

المؤسسي) ،ك تحاكؿ الجامعات الفمسطينية أف تذىب التجاه الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص،
فعمى سبيؿ المثاؿ تتعاكف الجامعة اإلسبلمية مف خبلؿ معامؿ التربة مع الشركات اليندسية الكبرل،

كما تعتبر كمية اليندسة فييا كشريؾ لمشركع "تطكير برامج تدريبية في مجاؿ الطاقة المتجددة"
ضمف مشاريع الشراكة األكاديمية الممكلة مف البرنامج النمساكم أبيير ) (Appearبإدارة جامعة

المكارد الطبيعية كعمكـ الحياة في النمسا ،كالذم تـ التقدـ بو في نياية شير مايك 2016ـ .كييدؼ

المشركع إلى نقؿ المعرفة كالتكنكلكجيا كالكفاءة االجتماعية كاالقتصادية التي تحتاجيا محافظات غزة
بشكؿ عاجؿ  ،كيسعى المشركع الذم ستمتد فترة تنفيذه مف  1فبراير  2017كحتي  31يناير
2020ـ إلى كضع استراتيجيات تعزيز دراسة ىندسة الطاقة المتجددة في قطاع غزة لبناء القدرات
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البحثية كالتعميمية في مجاؿ الطاقة المتجددة في الجامعة اإلسبلمية عمى أف يتـ تحكيميا لمطبلب،
كالشركات ،كالمجتمعات .

http://www.iugaza.edu.ps

كعمى المستكل المحمي كاألنشطة التعاكنية في المجاالت االحترافية ىناؾ شراكة بيف جامعة

فمسطيف ،كشركة (السكسؾ) مف جية ،كجامعة األزىر مع نفس الشركة مف جية أخرل ،في مجاؿ
تدريب طبلب الجامعة كصقؿ مياراتيـ كخبراتيـ بما يتناسب مع متطمبات سكؽ العمؿ ،كتقديـ

االستشارت .
ا

http://up.edu.ps/ar/news

كما ترتبط جامعة األزىر بمجمكعة مف الشراكات في مجاؿ الزراعة كاليندسة كالعمكـ الطبية كطب
األسناف كالمياه  ،مع شركة االتصاالت كتجمع األطباء الفمسطينييف في أكركبا ،كمؤسسة جايكا
اليابانية في مجاؿ الزراعة.

>http://www.alazhar.edu.ps/arabic/newsdetails.asp?id_no
كلكف رغـ ما سبؽ تبقى مجاالت الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كالقطاع الخاص  ،في

شكميا الخجكؿ القائمة عمى تبادؿ المنفعة قدر االمكانات المتاحة  ،كذلؾ في ظؿ تراجع الدعـ
الحككمي لئلنفاؽ عمى الجامعات  ،كانعكاسات االنقساـ السياسي الذم ضرب أسكاره منذ العاـ

2007ـ  ،كمف خبلؿ عمؿ الباحث في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،شعر بأنو مف الكاجب التعرؼ
إلى كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كالقطاع الخاص كعبلقة ذلؾ بتحسيف األداء المؤسسي،

كذلؾ بيدؼ استكشاؼ نقاط الضعؼ كازالتيا ،كتدعيـ نقاط القكة ،كاستكماالن لجيكد الباحثيف في ىذا

المجاؿ ،كفي الكقت الذم سارت فيو العديد مف الدكؿ المتقدمة بخطى متسارعة نحك تعزيز الشراكة،

كانطبلقان مف التكصيات لعدة مؤتمرات كطنية حاكلت التأصيؿ لمشراكة ،مثؿ مؤتمر(االبتكار في

الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص) الذم عقد في جامعة بيرزيت  2011ـ  ،كمؤتمر
(المؤسسات األكاديمية كالقطاع الخاص ػ ػ نحك الشراكة كالتكامؿ) الذم عقد بالجامعة اإلسبلمية عاـ

2014ـ  ،كمؤتمر (تعزيز العبلقة بيف الجامعات ك القطاع الخاص في فمسطيف ) الذم عقد في

جامعة النجاح الكطنية عاـ  2016ـ.

مشكمة الدراسة-:

تركز السياسة التربكية تركي انز كبي انر اليكـ عمى الركابط المتنامية بيف الجامعة كقطاع

األعماؿ ،كذلؾ في ضكء المتغيرات العالمية ،كزيادة الكعي القكمي بمؤشرات التنمية الذم شيدتو

المجتمعات خاصة بعد النصؼ الثاني مف القرف العشريف ،فقد ازدادت األصكات المطالبة بأف تككف
الجامعات أكثر تمبية الحتياجات المجتمع مف مشاركة القطاع الخاص في اليـ الكطني كتحسيف

األداء المؤسسي  ،بما يحقؽ المنفعة المتبادلة التي تنعكس عمى المجتمع بالفائدة.
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كألف الكظائؼ التقميدية لمجامعات العربية بشكؿ عاـ كالفمسطينية بشكؿ خاص لـ تعد كافية،

كخصكصان في عصر أصبحت فيو ثكرة المعرفة كالمعمكمات كاالقتصاد القائمة عمييا ،تشكؿ تحديان

خطي انر بعد أف أكدت كؿ الشكاىد الخارجية في معظـ الدكؿ المتقدمة عمى أف الشركات الكبرل

تستفيد مف اإلمكانيات البحثية لمجامعات ( البحثية ك المنتجة )  ،كما كأكدت الشكاىد الداخمية عمى
تعاظـ انعكاسات االنقساـ السياسي عمى دكر الجامعات الذم أصبأ تقميديان  ،مما يتطمب منيا

العمؿ عمى تحسيف أدائيا باستمرار ،عمى اعتبار أف شراكة الجامعة صكرة مف صكر تحسيف األداء

المؤسسي ،كعامؿ مف عكامؿ تعزيز ثقة المجتمع فييا  ،كمشيد مف مشاىد تبادؿ المنفعة بيف

المعرفة كاالقتصاد .

كعميو تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي-:

ما واقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص وعالقتو بتحسيف األداء

المؤسسي؟

كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

 -1ما درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية في محافظات فمسطيف
الجنكبية لكاقع الشراكة بينيا كبيف مؤسسات القطاع الخاص ؟

 -2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد العينة لكاقع الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص تعزل إلى

المتغيرات ( :الرتبة األكاديمية  ،سنكات الخدمة  ،الجامعة  ،الكمية ).

 -3ما درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية في محافظات فمسطيف
الجنكبية لجيكدىا في تحسيف األداء المؤسسي ؟

 -4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد العينة لجيكد الجامعات في تحسيف األداء المؤسسي تعزل إلى المتغيرات :

(الرتبة األكاديمية  ،سنكات الخدمة  ،الجامعة  ،الكمية ).

 -5ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف درجة تقدير

أفراد العينة لكاقع الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص كدرجة تقديرىـ لجيكد

الجامعات في تحسيف األداء المؤسسي ؟
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فرضيات الدراسة:

ينبثؽ عف السؤاؿ الثاني ,الفرضيات التالية-:
 -1ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير

أفراد العينة لكاقع الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص تعزل لمتغير الجامعة

(األزىر -اإلسبلمية  -القدس المفتكحة).

 -2ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير

أفراد العينة لكاقع الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص تعزل لمتغير الكمية

(عممية – إنسانية).

 -3ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينة لكاقع الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص تعزل لمتغير الرتبة

األكاديمية (أستاذ مساعد فأقؿ  -أستاذ مشارؾ  -أستاذ).

 -4ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينة لكاقع الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص تعزل لمتغير سنكات

الخدمة (أقؿ مف  7سنكات  ،مف  10 - 7سنكات  ،أكثر مف  15سنة)

وينبثؽ عف السؤاؿ الرابع الفرضيات التالية-:

 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينة لتحسيف األداء المؤسسي تعزل لمتغير الجامعة (األزىر -اإلسبلمية  -القدس

المفتكحة).

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينة لتحسيف األداء المؤسسي تعزل لمتغير الكمية (عممية – إنسانية).

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينة لتحسيف األداء المؤسسي تعزل لمتغير الرتبة األكاديمية (أستاذ مساعد فأقؿ-

أستاذ مشارؾ  -أستاذ)

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينة لتحسيف األداء المؤسسي تعزل لمتغير سنكات الخدمة (أقؿ مف  7سنكات  ،مف

 10 - 7سنكات  ،أكثر مف  15سنة).
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وينبثؽ عف السؤاؿ الخامس الفرضية التالية _:
 - 1تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥ 0.05بيف درجة تقدير أفراد

العينة لكاقع الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص كدرجة تقديرىـ لجيكد الجامعات في
تحسيف األداء المؤسسي ؟

أىداؼ الدراسة-:
تيدؼ الدراسة إلى:

 -1التعرؼ إلى درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس لكاقع الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات
القطاع الخاص.

 -2الكشؼ عف الفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف متكسطات درجات
تقدير أفراد العينة لكاقع الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص تعزل إلى المتغيرات :

(الجامعة  -الكمية  -الرتبة األكاديمية)

 -3التعرؼ إلى درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية لتحسيف األداء
المؤسسي.

 -4الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف

متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لتحسيف األداء المؤسسي تعزل إلى المتغيرات ( :الجامعة –

الكمية  -الرتبة األكاديمية – سنكات الخدمة)

 -5تحديد العبلقة بيف درجة تقدير أفراد العينة لكاقع الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع
الخاص كدرجة تقديرىـ لتحسيف األداء المؤسسي.

أىمية الدراسة-:

األىمية النظرية -:
-

تأتي ىذه الدراسة استجابة لما يشيده العالـ اليكـ مف تغير في رؤية رسالة الجامعات ،كمف

حركة تطكير كتحديث تؤكد عمى طبيعة العبلقة االستراتيجية بيف الجامعات كالقطاع
الخاص في إطار تعزيز نتائج المعرفة كتكظيفيا لخدمة الجامعات كالقطاع الخاص كقناعة

القطاع الخاص بارتباط تطكره بنجاح الجامعة .

 قد تعتبر ىذه الدراسة األكلى مف نكعيا -في حدكد عمـ الباحث -التي تظير العبلقة بيفالجامعة كمؤسسات القطاع الخاص بما يعكس رسالتيا في المجتمع مف حيث قدرتيا عمى
المساىمة في تقدـ المجتمع .
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األىمية التطبيقية -:
 قد تساعد نتائج ىذه الدراسة صناع القرار في إعادة النظر لرؤية رسالة الجامعة باعتبار أفالشراكة تساعد الجامعات لمتغمب عمى نقص التمكيؿ كعمى جذب أفضؿ العناصر البشرية .

 -قد تفيد ىذه الدراسة الباحثيف كالميتميف كطمبة الدراسات العميا في مجاؿ البحث العممي ،مف

خبلؿ الكقكؼ عمى مزايا الشراكة مع القطاع الخاص ككاقعو في المجتمع الفمسطيني ذك

الخصكصية السياسية .

 قد تساعد ىذه الدراسة القائميف عمى التعميـ الجامعي لممساىمة في تحقيؽ أىداؼ التنميةالكطنية كالمشاركة فييا مف خبلؿ عبلقات كشراكات تظير التكاممية في عممية التنمية .

حدود الدراسة -:

تتحدد الدراسة الحالية بالحدكد التالية -:

 حد الموضوع /التعرؼ إلى كاقع الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص في أكجوالشراكة( :التعميـ كالتدريب -االستشارات -البحث العممي)

كعبلقتو بتحسيف األداء

المؤسسي في المجاالت ( :اإلدارة الفاعمة كالقيادة ،التخطيط لمتحسيف ،استثمار المكارد،

جكدة العمميات) .

 الحد البشري /عينة ممثمة مف أعضاء ىيئة التدريس المثبتيف في الجامعات المذككرة . الحد المؤسسي  /الجامعات الفمسطينية ( :األزىر -اإلسبلمية -القدس المفتكحة). -الحد المكاني /المحافظات الجنكبية لفمسطيف (محافظات غزة).

 الحد الزماني /تـ تطبيؽ الشؽ الميداني مف ىذه الدراسة خبلؿ الفصؿ الصيفي مف العاـالدراسي 2017-2016ـ.
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مصطمحات الدراسة:

 -1الشراكة بيف الجامعة والقطاع الخاص :Public -Private Partnership

 يعرفيا دكروري ( )2009بأنيا " :انخراط كافة األطراؼ في القطاع الخاص مع الجامعات فيعمميات تفاكضية لبلتفاؽ عمى تبادؿ الفائدة ،تتجسد في عبلقة طكيمة األمد تساىـ في عممية

التنمية" (دكركرم.)4 :2009 ،

كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا " :العبلقة المنظمة في إطار تكظيؼ كتسخير المكارد كالطاقات،

كتبادؿ المنفعة بيف الجامعة  ،كمؤسسات القطاع الخاص مف الشركات كالمصانع ،فيما يرتبط
بمسئكلية كؿ مف الطرفيف المجتمعية ،كربط مخرجات التعميـ بسكؽ العمؿ ،كالتي يتحدد في ىذه

الدراسة بدرجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس عمى األداة المخصصة لذلؾ .
 -2األداء المؤسسي:

 ييعرفو ربابعة ( )2011بأنو " المحصمة النيائية لمجيكد ،أك النشاطات ،أك العمميات ،أكالسمككيات ،كالتي تتعمؽ باألىداؼ أك النتائج التي تسعى المنظمات إلى تحقيقيا ،كذلؾ عمى
و
مستكيات ثبلث ىي :المستكل الفردم ،كالمستكل الكظيفي الجزئي (أداء الكحدات) كالمستكل الكمي

(أداء المنظمة ككؿ في إطار مف التأثيرات البيئية المتبادلة)" (ربابعة.)122 :2011 ،

كيعرفو الباحث إجرائيان بأنو " :مجمكعة الجيكد التي تسعى الجامعات إلى تحقيقيا ،كفقان

ألىدافيا االستراتيجية ،كتحقيؽ مكقعان تنافسيان كالمحافظة عميو ،كالتي تتحدد في ىذه الدراسة

بالمجاالت (اإلدارة الفاعمة كالقيادة ،التخطيط لمتحسيف ،استثمار المكارد ،جكدة العمميات)".
 -3الجامعات الفمسطينية:

و
كميات جامعية ،كتقدـ برامج تعميمية تنتيي
"ىي المؤسسات التي تضـ ما ال يقؿ عف ثبلث

بمنأ درجة البكالكريكس ،كتقدـ برامج الدراسات العميا التي تنتيي بمنأ درجة الدبمكـ العالي ،أك
الماجستير ،أك الدكتكراه ،كما تقدـ برامج تعميمية تنتيي بمنأ شيادة الدبمكـ المتكسط كفؽ أنظمة

الدبمكـ "(ك ازرة التعميـ العالي الفمسطيني.)3:1998 ،
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المحور الثاني /تحسيف األداء المؤسسي :
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
المحور األوؿ /الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص
تمييد :
في ظؿ محددات العالـ المتشابؾ كالمتغير بشكؿ متسارع كالذم يدعك إلى القمؽ في مكاكبة

التقدـ العممي كالتكنكلكجي كانعكاسات ذلؾ عمى المستكيات االقتصادية كالمعرفية ،أنو قد أصبأ مف
الصعب أف تقكـ الجامعات بدكرىا دكف شراكات استراتيجية ذات أبعاد تنمكية .ألف طمكحات

الجامعات أصبحت ال حدكد ليا ،كعميو كاف ال بد مف إيجاد مصادر إضافية يمكف أف تضاؼ إلى

الدعـ الحككمي لمساعدة الجامعات كمؤسسات التعميـ العالي األخرل لبمكغ أىدافيا كتنفيذ مشاريعيا
كأداء كظائفيا بشكؿ عاـ .

كبذلؾ يمكف القكؿ أف قياـ شراكة فعالة بيف قطاعي الجامعات كاألعماؿ الخاص يكلد منافع

مشتركة  ،فالجامعات تؤدم أدكارىا في مجاؿ خدمة المجتمع كحؿ مشكبلتو عف طريؽ تحكيؿ
البحكث الجامعية إلى بحكث تطبيقية كربط الجانب النظرم كاألكاديمي بالكاقع االجتماعي ،كما أف

ىذه العبلقة تكفر الحصكؿ عمى مكارد إضافية لتمكيؿ المشاريع البحثية  ،كتدريب الطمبة داخؿ
مؤسسات القطاع الخاص  ،أما القطاع الخاص فتتمثؿ منافعو في االستفادة مف نتائج البحث
العممي ،كالتأثير عمى اتجاىاتو كتقميص كمفة التدريب كمشاريع التطكير .

مفيوـ الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص Public- private partnership :
يعد مفيكـ الشراكة بيف الجامعة كالقطاع الخاص مف المفاىيـ التي لـ تحظ بتجديد قاطع،
شأنو في ذلؾ معظـ المفاىيـ في مجاؿ العمكـ اإلنسانية ،كقد اختمفت اتجاىات ىذه التعريفات

باختبلؼ المصدر ،كاليدؼ .

لذا يرل صائغ كمتكلي ( )2005أف ىناؾ أشكاؿ متعددة لمشراكة  ،فيناؾ الشراكة بالماؿ أك

الخبرة أك غيرىا ،كما أنيا تأخذ أنكاع كصكر مختمفة منيا صكرة المبادرات الفردية كصكرة المبادرات

الجماعية ،كتتحدد دكافعيا في إطار آلية كتنظيـ يرسـ مشاركات مؤسسات األعماؿ كاإلنتاج في
مؤسسات التعميـ العالي كفؽ مطالب المجتمع كتكقعاتو (صائغ كمتكلي.)22 :2005 ،
كيعرفيا أبك النصر ( )2007بأنيا ":تعاكف كاعتماد متبادؿ بيف طرفيف أك أكثر لتحقيؽ
أىداؼ مشتركة ليا عائد إيجابي عمى أطراؼ ىذه العبلقة (أبك النصر. )77 :2007 ،
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كيعرفيا الثنياف ( )2005بأنيا ":مبادرة جماعية مشتركة بيف طرفيف تككف فييا المصالأ

متبادلة ،كال تتكقؼ عند حد التنسيؽ كالتنظيـ بؿ تتسع لتشمؿ الثقة كالترابط بيف األطراؼ ذات
العبلقة بحيث يمتزـ القطاع الخاص بالتمكيؿ كالمشكرة في الرأم ،كالجامعات بالبحث كالتطكير كمف

ثـ االستفادة مف نتائج البحكث كتطبيقيا" (الثنياف. )31 :2005 ،

كبشكؿ عاـ يرل دكركرم ( )2009أنيا ":انخراط كافة أطراؼ التنمية في عمميات تفاكضية لبلتفاؽ
عمى تكزيع كؼء لممكارد ،كىي عبلقة طكيمة األجؿ بيف الجيات اإلدارية تيدؼ إلى قياـ القطاع
الخاص بتقديـ خدمات أك تنفيذ مشاريع كانت أجيزة أخرل منكطة بتنفيذىا كذلؾ دكف اإلخبلؿ

بدكر ىذه األجيزة في التنظيـ) (دكركرم. )4 :2009 ،

كيختمؼ مف حيث النظرة المجتمعية تعريؼ حسف ( ،)2004حيث يرل أف الشراكة تمثؿ " :ميثاؽ
بيف طرفيف يقكـ عمى أساس التفاعؿ البناء كاالتصاؿ المستمر كالشفافية  ،تحدد بمقتضاه األىداؼ

كالتكقعات كاالىتمامات كالمصالأ كالمسئكليات المشتركة ،فيي مفيكـ يقكـ عمى أساس النظرة

لمتعميـ باعتباره أم انر مجتمعيان مف ناحية ،كقضية اقتصادية مف ناحية ثانية ،كمدخبلن لؤلمف القكمي
مف ناحية ثالثة ،كيترتب عمى ىذه النظرة ضركرة التعامؿ مع العمؿ التربكم عمى أنو قضية

مجتمعية يشارؾ فييا المجتمع بكافة قطاعاتو) (حسف. )48 :2004 ،

كيعرفيا كؿ مف دكر كجكيف ) (Durr& Gwen, 2001بأنيا ":العبلقة التي تنتج عف أكجو التعاكف
المشترؾ بيف منظمات المجتمع المختمفة في أحد مجاالت التنمية التي تقكـ عمى أساس مشترؾ في

الرؤية كالقيـ كاألىداؼ كالمخاطر كالمنافع كالمراقبة كالتعميـ ،التي تتطكر مع مركر الكقت.

)(Durr & Gwen, 2001: 52
كمف خبلؿ التعريفات السابقة ،يمكف القكؿ أف تعريؼ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص يتحدد
بمجمكعة مف المحددات ،أىميا:
 تككف ناجحة إذا ما أسست عمى الثقة كاالحتراـ المتبادليف  ،كالتبادؿ المستمر لممعمكماتكاالتفاؽ عمى األىداؼ كاالستراتيجيات كاالتفاؽ عمى الحقكؽ كالكجبات .

 تشكؿ دينامية لمتعاكف كتبادؿ الخبرات  ،ك تحفيز األفراد عمى االبتكار كالخمؽ كالتطكير الكيفيألدكات العمؿ .

 -ال تكتمؿ الشراكة دكف التشديد عمى دكر المجتمع كأىمية كؿ طرؼ كاإلفادة منيا .

 تعمؿ الشراكة عمى إعادة الييكمية التنظيمية بيف المستكيات اإلدارية في كؿ طرؼ في ضكءمجمكعة مف الخطكات كاآلليات المرنة .
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وعميو يمكف تعريفيا إجرائياً بأنيا" :العبلقة المنظمة في إطار تبادؿ المنفعة بيف الجامعة
كمؤسسات القطاع الخاص مف الشركات كالمصانع ،فيما يرتبط بمسئكلية كؿ مف الطرفيف

المجتمعية ،كربط مخرجات التعميـ بسكؽ العمؿ".

الفرؽ بيف المشاركة والشراكة -:
يعد مفيكـ المشاركة مف أكثر المفاىيـ تداخبلن مع مفيكـ الشراكة في أذىاف الكثير  ،فالشراكة

سمكؾ إنساني يتطمب عقكدان أك اتفاقيات كيرتبط بالجانب االجتماعي أما المشاركة تعبر عف الدكافع
الداخمية لمفرد كىي نشاط اختيارم ينبع مف ميؿ الفرد كاىتماماتو  ،فالمشاركة ال تعتمد عمى التبادلية

في تحقيؽ األىداؼ أم ( البلربحية ) بينما الشراكة فميا أىداؼ ربحية كأىداؼ غير ربحية .

كيشير بدير( )2005إلى أف المشاركة حؽ إنساني أكدتو المكاثيؽ الدكلية كالدساتير القكمية

المرتبطة بحقكؽ اإلنساف التي تؤكد حقو في إبداء الرأم ،كتقديـ المعرفة لآلخريف ،كاالشتراؾ في

الشئكف العامة لمجتمعو بطريؽ مباشر كغير مباشر ،كالمشاركة بحرية في الحركة التعاكنية

لمجتمعو ،كتؤكد أدبيات البحث التربكم المعاصر إلى كجكد بعض المصطمحات التي تشير إلى
معنى المشاركة  participationكمنيا الشراكة  partnershipكالتطكعية  Voluntaryكالتدخؿ

أك التضميف  Involvementمما يكجد بعض التداخبلت بيف المفيكميف .
(بدير)269 :2005،
أما الفرؽ بيف المشاركة كالشراكة فترل حسف( )2007أنيما مفيكماف متداخبلف في األذىاف

لكف األكؿ نابع مف الرغبة كالدكافع الداخمية لئلنساف ،أما الثاني فيك مفيكـ ممزـ لو إطار قانكني

يقكـ عمى أساس المنافع المتبادلة كالتقارب الفكرم بيف الشركاء ،كلو حقكقو ككاجباتو ،فيك يحمؿ
معاني االلتزاـ كالمحاسبية ( حسف . ) 122 : 2007،
كقد ترجـ سميـ (  ) 2005مفيكـ الشراكة باعتبارىا عقد بيف طرفيف لمقياـ بعمؿ مشترؾ عبر
تضافر الجيكد عمى المستكل اإلقميمي أك القكمي أك مكاجية مشكمة مف خبلؿ اتصاؿ فعاؿ يؤدم
إلى تعاكف ممزـ  ،كتأتي الشراكة عف طريؽ التعاكف في المكارد كتقكية أدكار األطراؼ كالتنسيؽ

كصكالن إلى التنفيذ الفعمي لمخطط كالسياسات كاألنشطة (سميـ. )36 :2005 ،

كقد ترجـ رستـ ( )2003المشاركة كعرفيا ( :المسؤكلية المتبادلة كااللتزاـ الجاد بيف األطراؼ

المعنية بصياغة كتنفيذ مجمكعة مف األىداؼ كالغايات) لذا فيي عبلقة عمؿ بيف فريؽ مف الشركاء
تتسـ باإلحساس بالمسؤكلية ككحدة اليدؼ كاالحتراـ المتبادؿ كالرغبة في التفاكض ،كىذا يعني

االشتراؾ في تبادؿ المعمكمات كتحمؿ المسؤكليات كاكتساب الميارات كصناعة كاتخاذ الق اررات

كالمحاسبية ،كيعمؿ ذلؾ اإلحساس بتجميع األفراد أصحاب األىداؼ المتآزرة لمعمؿ سكيان ،لذا فأىـ
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ما يميز الشراكة ىك تحمؿ المسؤكلية مف خبلؿ العمؿ المشترؾ أك عبر تكزيع األدكار ،كقد ترجـ

 Community partnershipإلى المشاركة المجتمعية ،كعرفيا بأنيا " :تعاكف بيف عدة أطراؼ

يتسـ باإلحساس الكطني كالتنسيؽ لدعـ كتنمية القطاع التربكم " ( رستـ. )7 :2003،

مبررات الشراكة بيف الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص وأىميتيا :
ترل حسف ( )2010أف ىناؾ مجمكعة مف المبررات لمشراكة بيف الجامعات كمؤسسات

القطاع الخاص ،كقد حددتيا في :

 المبررات الجغرافية :إف لكؿ مجتمع بيئتو الجغرافية كلذا كاف مف الكاجب أف ينص قانكف
التأسيس لمجامعات عمى أف تساعد عمى قياـ البنية التحتية مف كجكد الطرقات كالمكاصبلت

باإلضافة إلى اجتذاب المنطقة لمسكاف كاستقرارىـ.

 المبررات االقتصادية :تكفير التعميـ لمشرائأ المختمفة ،كتأىيؿ الطاقات مينيان لتحسيف الكضع
االقتصادم مف خبلؿ الجمع بيف التعميـ كاإلنتاج مف حيث تكفير القكل المدربة كالمشاركة في

دفع عجمة االقتصاد .

 المبررات السياسية :مشاركة الجامعات في االستقرار السياسي كالتقميؿ مف االضطرابات
كالصراعات كنشر ثقافة السبلـ كالقضاء عمى العادات كالتقاليد الضارة بالمجتمع  ،كتعريؼ
الناس بحقكقيـ ككاجباتيـ .

 المبررات االجتماعية والثقافية :تعتبر الجامعة قائدة التغيير االجتماعي كتقكـ بمكاجية
التغيرات االجتماعية كالثقافية عف طريؽ التبلحـ كتعزيز اليكية الثقافية عمى الصعيد الكطني
كالقكمي

(حسف. )10 :2010 ،

كيمكف بمكرة األىمية المستخمصة مف الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص مف خبلؿ

مجمكعة مف الفكائد التي تحقؽ لمطرفيف كالمجتمع  ،كذلؾ عمى النحك التالي :

 -1تنمية مصادر تمكيؿ جديدة لمجامعات تمكنيا مف تفعيؿ أدائيا األكاديمي مف خبلؿ مساىمة
القطاع الخاص في تمكيؿ البحث العممي كالتجييزات كاإلنشاءات في الجامعات .

 -2إجراء البحكث التطبيقية كالتدريب العممي لطبلب الجامعات في منظمات قطاع األعماؿ مما
ينمي مياراتيـ التطبيقية ،كبالتالي يزيد مف فرصة التحاقيـ بسكؽ العمؿ ،كمف ثـ تحمؿ

الجامعات لدكرىا في تحقيؽ التنمية اإلدارية .

 -3تعزيز المركز التنافسي لمجامعات كمكاكبتيا لمتطكرات الحديثة في مختمؼ المجاالت في ظؿ
ازدحاـ سكؽ التعميـ العالي بالعديد مف الجامعات كالكميات.
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 -4تغذية حركة البحث العممي بمكضكعات مستمدة مف الكاقع العممي القائـ ،كأف يتـ البحث في
مكاضيع مأخكذة مف مشكبلت تعاني منيا الصناعات المحمية أك مشكبلت كطنية ممحة .

)(Hughes, 2006: 20

كيضيؼ الريس ( )2006في ىذا الجانب:

أ -تطكير الخطط التعميمية ك التأىيمية كالدراسات العميا ،حيث إف تكظيؼ البحث كالتعميـ
الجامعي لخدمة مؤسسات القطاع في مرحمة التنمية يساعد عمى تطكير الخطط التعميمية
كالمناىج كفؽ االحتياجات العممية كالعممية القائمة كذلؾ مف حيث النكعية أك التخصص أك

العدد المطمكب ،كما يعمؿ عمى تأىيؿ جيؿ مف الخريجيف عمى اطبلع بكاقع العمؿ المستقبمي

كمشكبلتو.

ب -تكظيؼ اإلمكانات العممية البشرية التكظيؼ الصحيأ ،فبدالن مف تكظيفيا في الجامعات لدراسة
مشكبلت نظرية ،يتـ تكظيفيا في خدمة التنمية االقتصادية ،كحؿ مشكبلت ليا عبلقة بتحسيف

أداء المؤسسات الخاصة .

ت -تنمية الخبرات الفنية الكطنية في الجامعات كمنظمات القطاع الخاص ،حيث إف التعاكف لحؿ
المشكبلت القائمة لدل تمؾ المنظمات ،يجعؿ الخبرات الفنية األكاديمية الجامعية عمى احتكاؾ

بالخبرات العممية في ىذه المنظمات ،كما يحقؽ لمميندس العامؿ في الصناعة الذم انغمس

في كاقع االستثمار العممي كسيمة لبلتصاؿ بالكاقع األكاديمي ،كاكتساب أحدث المعمكمات .

ث -يؤدم التعاكف كالشراكة عمى المدل البعيد إلى التقميؿ مف االعتماد عمى التقنية األجنبية
المستكردة كتقميؿ النفقات  ،كزيادة المردكد االقتصادم لمقطاع الخاص.

(الريس)17 :2006 ،

كفي اتجاه تحقيؽ الفائدة ،كاألىمية مف استراتيجية الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص ،يرل

التركي كأبك العبل ( )2007أنو :

 يتـ بالشراكة تكزيع المخاطر الناجمة عف إقامة المشاريع بيف أكثر مف طرؼ .
 تحسيف مستكل الخدمة كالمحافظة عمى المستكل المكجكد كذلؾ لتحقيؽ عائد إضافي لـ
يتحقؽ بالطريقة التقميدية .

 السرعة في التنفيذ حسب المكاصفات كبأقؿ تكمفة ممكنة ،مع تحقيؽ المنفعة االقتصادية
المطمكبة .

 االستفادة مما يمتمكو القطاع الخاص مف المعرفة كالخبرة في إدارة المشاريع التي يعد
عنصر الكقت حاسمان فييا كتقميؿ المدة الزمنية البلزمة لتنفيذىا كبالتالي تحسيف مكقؼ

اإلدارة العامة.
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 إيجاد بيئة عمؿ ديناميكية لمتغير دكف التأثير في أعماؿ كبل الطرفيف بما يدعـ اتجاه جذب
االستثمارات كتكفير فرص االستفادة مف التقنيات الحديثة  ،كالحد مف البطالة .

 الشراكة ال تفتأ حي انز لدخكؿ الشركات الكبيرة فقط إلى األسكاؽ ،بؿ تتيأ أيضان ذلؾ
لمشراكات الصغيرة (التركي كأبك العبل . )25 :2007،

كتعقيبان عمى ما سبؽ  ،يمكف القكؿ أف ضعؼ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص أك

غيابيا سيؤدم إلى عزلة الجامعات عف متطمبات كاحتياجات سكؽ العمؿ كالمجتمع،

باعتبار أنيا ( الشراكة ) تؤدم إلى بناء صبلت التعاكف كااللتزاـ بتحقيؽ األىداؼ ،بؿ
كزيادة الدعـ المالي كالتمكيؿ لممشاريع ذات الفائدة المشتركة.

الحاجة إلى الشراكة بيف الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص:
لعؿ التكجيات العالمية تؤكد عمى تفعيؿ الشراكة بيف مؤسسات التعميـ العالي كمؤسسات

القطاع الخاص ،حيث أكد مؤتمر التعميـ العالي ،إعبلف بيركت حكؿ التعميـ العالي( )1998عمى
عدد مف التكجيات التي تعضد ركح الشراكة ،ففي المادة ( )7مف مؤتمر التعميـ العالي تظير

الحاجة إلى تعزيز التعاكف مع عالـ العمؿ ،كتحميؿ احتياجات المجتمع كاستباقيا ،مف خبلؿ :

 -كضع كتعزيز آليات التخطيط لمراقبة تكجييات كاحتياجات عالـ العمؿ بمشاركة كثيقة مستمرة

كمتفاعمة مع مؤسسات التعميـ العالي ،كقطاعي اإلنتاج كالخدمات ،كانشاء مراصد لمراقبة
تكجيات عالـ العمؿ عمى المدل القصير كالبعيد كالتنسيؽ الضركرم بيف ىذه التكجيات

كسياسات التعميـ العالي كبرامجو .

 استشعار احتياجات القطاع لمينييف كأخصائييف جدد ،كادخاؿ مكارد تعميمية كاختصاصاتجديدة عمى مناىج مؤسسات التعميـ العالي ،مع العمؿ عمى تكفير فرص العمؿ لخريجي ىذه

التخصصات .

 التفكير في إنشاء نماذج جديدة لمشراكة مف خبلؿ االستفادة مف المساعدات التي تقدمياالمنظمات الدكلية مثؿ( :اليكنسكك -برنامج األـ المتحدة اإلنمائي -البنؾ الدكلي -بنكؾ التنمية

اإلسبلمي)( .السبلطيف)23 :2005 ،

كلقد كضع سميـ ( )2005أىـ المنطمقات الفكرية التي تعمؿ في ضكئيا فعالية الشراكة  ،كمنيا -:
 -تنشيط كتفعيؿ دكر المنظمات الخاصة كغير الحككمية في مجاالت التنمية .

 تعظيـ أىمية الدكر الذم تقكـ بو المؤسسات غير الحككمية كمؤسسات القطاع الخاص فيدعـ قضايا التعميـ .
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 أف الشراكة بيف مؤسسات القطاع الخاص كالتعميـ العالي تمثؿ صكرة مف صكر االنتماءالكطني ( .سميـ)67 :2005 ،

كعم يو فإنو يمكف القكؿ أف مكضكع الشراكة لو أكثر مف صكرة  ،صكرة تظير المنفعة

المتبادلة بيف القطاع الخاص كالجامعات كىي ما يمثؿ التعاكف كتعزيز ثقافتو ،كصكرة تظير
المشاركة في تحقيؽ األمف القكمي كالتكامؿ بيف قطاعات المجتمع المختمفة .
كبالرغـ مف كجكد اختبلؼ بيف أىداؼ كتكجيات كبلن مف الجامعات كالقطاع الخاص ،إال أف

ىناؾ ضركرة حتمية لمشراكة بينيما ،حيث تتركز أىداؼ الجامعات في العمؿ عمى تحقيؽ اكتشافات
كمعرفة جديدة كتنمية طرؽ مالية لتمكيؿ البحكث العممية في األجؿ الطكيؿ كنشر ىذه األبحاث

كاالستفادة مف نتائجيا في المجتمع  ،بينما تركز أىداؼ القطاع الخاص في القياـ بتطبيقات جديدة

في األجؿ القصير إليجاد قيمة مضافة لمنتجاتو كخدماتو المقدمة لمعمبلء (. )Fassin,1991:33
كتعد الشراكة ضركرة حتمية  ،كليست شعا انر تربكيان أك اجتماعيان  ،كانما حالة كاقعية إف لـ تتـ

ستظير عزلة الجامعات عف متطمبات المجتمع ،كىي شراكة ال تكتفي فقط بالمساىمة في المكارد
كتبادليا  ،كلكنيا تتعدل إلى صياغة الفكر كتشكيؿ الثقافة المجتمعية الداعمة ،لذا فإف الشراكة

تيدؼ إلى -:

 ربط التعميـ بسكؽ العمؿ كحاجات المجتمع . تحقيؽ التغير المتجو نحك التنمية . مسايرة التقدـ العالمي كانماء ركح التعاكف المجتمعي لدعـ االقتصاد الكطني . تكثيؽ الركابط بيف الجامعات كالقطاع الخاص عف طريؽ المشاركة المسئكلة . زيادة الفرص المتاحة أماـ الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس لمجمع بيف التدريب الميني كالدراسةاألكاديمية (إبراىيـ. )379 :2007،

المبادئ التي تضمف الشراكة الجيدة :
أشار عبد التكاب ( )2010إلى مجمكعة مف المبادئ التي تضمف شراكة جيدة ،منيا - :
 تحديد كرسـ خطط لضماف استدامة الشراكة . االعتراؼ المتبادؿ باحتياج كؿ شريؾ لمطرؼ اآلخر . أف تقكـ الشراكات عمى أساس مف الثقة المتبادلة . احتراـ إمكانيات كؿ طرؼ .17

 العمؿ كفؽ ثقافة تقكـ عمى الدعـ المتبادؿ كاحتراـ اختبلفات اآلخر. إيجاد فرص لمتعاكف اإلبداعي . االلتزاـ كالمسؤكلية المتبادلة . تكجيو الصعكبات التي تكتنؼ العبلقات. النظر إلى الشراكة بكصفيا عممية تعمـ مستمر . الشفافية كتقاسـ السمطة . التكيؼ مع السياؽ المحدد كالطبيعة الديناميكية لمشراكة ( .عبد التكاب)1341: 2010 ،كلقد لخص دكتيركتيش ) (Dotterweich,2006استراتيجيات بناء الشراكة الفاعمة في أربعة

محاكر ،ىي - :

 -1كضكح الرؤية .
 -2كضكح ىيكمية الشراكة .
 -3تطكير نظاـ العمؿ .

 -4استم اررية الشراكة (البعد االستراتيجي)

دكتيركتيش (. )Dotterweich,2006:71

كتعقيبان عمى ما سبؽ يمكف اإليجاز بأف الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص بشكؿ عاـ ،تتحدد

في :

أ -تكفير المكارد المادية البلزمة لتحقيؽ رسالة كبل الطرفيف .

ب -تكفير التمكيؿ الكافي لدعـ أنشطة الجامعة بما يخدـ قدرتيا عمى مشكبلت المجتمع .
ت -الحد مف انسبلخ القطاع الخاص عف خدمة المجتمع .

ث -تعزيز الشعكر بالممكية لجميع الجيات التي تعمؿ في ميمة محددة ،فيزيد مف مدخبلتيـ
اإليجابية .

ج -االرتقاء بقيـ المسئكلية لدل جميع األطراؼ كتعميؽ ركح التعاكف .

عوامؿ نجاح الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص -:
مف المشيكر أف الجامعة في العادة تتجو إلى القطاعات التنمكية المختمفة بيدؼ تكفير حمكؿ
جذرية لمشكبلتيا في مدة زمنية معقكلة كبتكمفة كاقعية  ،لذا كاف مف الضركرم أف يثؽ القطاع

الخاص ثقة كاممة في قدرتيا كمساعدتيا في تحقيؽ ذلؾ .
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كالمبلحظ أف الجامعة تكاجو صعكبات في بناء عبلقة أك شراكة تفاعمية قكية مع مجتمعيا أك

القطاع الخاص ،كيظير ذلؾ جميان مف خبلؿ ضعؼ إسياـ األطراؼ في تكثيؽ العبلقة بينيما في

المجاالت المختمفة سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان كبيئيان ىذا مف جية  ،كمف جية أخرل قمة دعـ
القطاع الخاص لجيكد التطكير في الجامعة (حسف. )12 :2010 ،

كلضماف نجاح الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص ،ذكر الباحثكف العديد مف العكامؿ

التي تركزت في مجمميا عمى تأسيس لحالة مف الثقة المتبادلة.
فقد أكرد أبك النصر ( )2007عكامؿ نجاح الشراكة  ،في -:
 -كجكد الحاجة إلى الشراكة .

 إدراؾ أطراؼ الشراكة لضركرتيا كمدل العائد منيا. كضكح أىداؼ الشراكة كتكزيع كاضأ لممسئكليات كاألدكار . -تحقيؽ المصالأ المشتركة لؤلطراؼ .

 رفع شعار التكامؿ في الشراكة بيف األطراؼ كالتدفؽ الحر لممعمكمات كالبيانات . االلتزاـ بقيمة المساكاة في (الكاجبات -الحقكؽ) بيف األطراؼ . -مراعاة االحتراـ المتبادؿ ( .أبك النصر)77 :2007 ،

كأكد حسف ( )2004أف نجاح الشراكة يتكقؼ عمى مدل إخبلص أطراؼ العبلقة كتعاكنيـ معان ،مف

خبلؿ -:

 -1أف تراعي سمات المجتمع كخصائصو .
 -2أف تراعى رغبات أفراد المجتمع كآماؿ كطمكحات أطراؼ الشراكة .

 -3أف تراعي حؽ كؿ طرؼ في التعرؼ إلى ما يجرم داخؿ الطرؼ اآلخر .
 -4أف يراعي مدل تقبؿ أفراد المجتمع لمتغير كالتجديد .

 -5التأكد مف مراعاة كؿ طرؼ لمتكجيات المعاصرة ( .حسف)60 :2004 ،
كيمكف لمباحث إيجاز عكامؿ نجاح الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص ،في -:
 تكفير المناخ القانكني الداعـ لمشراكة .

 تكفير كسائؿ كأدكات االتصاؿ كالتعاكف في إطار الشفافية كالكضكح .
 اعتماد االحتراـ لمخصكصيات لكؿ طرؼ بما ال يمنع تدفؽ المعمكمات.
 االعتراؼ بأىمية دكر كؿ طرؼ في تحقيؽ المصالأ المشتركة .

 تعديؿ المكائأ كالقكانيف لكؿ طرؼ بما يضمف تحقيؽ رؤية كرسالة كؿ طرؼ .

 اإليماف بأف تقدـ في أداء كؿ طرؼ مرتبط بالفيـ الراسخ ألىمية التعاكف كالشراكة .
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معوقات تحقيؽ الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص-:
تعددت جيكد الباحثيف لتكضيأ معكقات الشراكة بشكؿ عاـ بيف المجاالت المجتمعية كالمجاؿ

التربكم سكاء أكاف عمى مستكل الجامعات أك المدارس ،كمف ىذه الجيكد عمى سبيؿ المثاؿ ال
الحصر -:
ما أكرده شتكم (2005ـ) في -:
 غياب العمؿ المؤسسي في كاقع العبلقة بيف المؤسسات التربكية كالمجتمع المحمي . نقص المكارد المالية لدل المؤسسات غير الحككمية . -ضعؼ انفتاح المؤسسات التعميمية عمى المجتمع .

 ضعؼ اإلحساس بكجكد حاجة إلى الشراكة كاالعتقاد السائد بيف أفراد المجتمع أف التعميـمسئكلية الحككمة .

 عدـ كجكد قنكات تنسيؽ كاتصاؿ كتسكيؽ كتبادؿ معمكمات كاضحة تمكف الشراكة مف تحقيؽأىدافيا .

 عدـ تكفر الخبرات اإلدارية لدل القطاع الخاص ( .شتكم)296 :2005 ،كحكؿ الصعكبات التي تكاجو الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص ،يؤكد القحطاني ()2005

عمى أنو تكجد بعض المعكقات التي تكاجو الطرفيف ،تتمثؿ في -:
 -1الجامعات حياؿ القطاع الخاص :

 ضعؼ اإلعبلـ عف الخدمات االستشارية أك برامج البحكث التي تنظميا الجامعات . ضعؼ رغبة المؤسسات اإلنتاجية في المشاركة في دفع تكاليؼ بعض المشركعات الجامعية(البحثية كغيرىا).

 -ضعؼ ثقة القطاع الخاص بما تقدمو الجامعات .

 -اكتفاء بعض المؤسسات (القطاع الخاص) بما لدييا مف خبراء كفنييف لحؿ مشكبلتيا .

 -2القطاع الخاص في حياؿ الجامعات :

 انشغاؿ الجامعات بالتدريس كالبحكث الكمية . -ضعؼ اىتماـ أعضاء ىيئة التدريس بإجراء البحكث التطبيقية .

 كجكد التطكر السريع لبعض القطاعات اإلنتاجية كالذم يفكؽ مستكل إسياـ الجامعة . -ضعؼ ارتباط المناىج التعميمية كالتدريبية بالكاقع الحالي لمقطاعات اإلنتاجية.

(القحطاني)14 :2005 ،

2.

كيمكف القكؿ أف أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف شراكة فاعمة بيف الجامعة كالقطاع الخاص تتمثؿ

في -:

 -1تعدد صفات تحقيؽ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص فمكؿ مجتمع خصكصيتو
كتكجيياتو التنمكية ،كنظامو الخاص في التعميـ العالي  ،فعمى سبيؿ المثاؿ السمة الغالبة عمى

جامعات محافظات غزة ىي الجامعات (األىمية  -الخاصة) كىذا ما يتعارض مع التكجيات
المرتبطة بالشراكة كاألطر القيمية الحاكمة .

 -2شأ اإلمكانات المادية لمجامعات ،كتراجع المستكل االقتصادم العاـ بسبب الحصار كانعكاسات
االنقساـ السياسي.

 -3ضيؽ النظرة المجتمعية حكؿ طبيعة كجدكل الشراكة  ،فاألغمب ينظر إلى الجامعة عمى أنيا
أساس لمتعميـ كتخريج الطمبة .

 -4كجكد فجكة بيف الحياة الجامعية كمؤسسات القطاع الخاص كمتطمباتو .

كعمى الرغـ مف أف ىذه اجتيادات الباحث ،إال أنيا تختمؼ مف حيث األىمية كمدل التأثير عمى

أد كار كؿ مف الجامعة كالقطاع الخاص مف بمد إلى آخر  ،كمف سياسة تعميمية كاقتصادية إلى

أخرل .

كمف ناحية أخرل فقد تناكؿ السمطاف ( )1998معكقات قياـ الشراكة الفعمية بيف الجامعات كقطاع

األعماؿ في نكعيف مف الصعكبات  ،حسب الجدكؿ التالي :

صعوبات قياـ الشراكة
صعوبات ما زالت قائمة

صعوبات في طريقيا لمزواؿ

ػ ػ عدـ تكفير الخبرة بأساليب الشراكة كتحقيقيا  -.ػ ػ ضعؼ االتصاؿ كالتعاكف بيف رجاؿ األعماؿ
ػ ػ عدـ اإلحساس بكجكد حاجة إلى الشراكة .

كمسؤكلي الجامعات .

الشراكة أك تشجيعيا .

الجامعات .

ػ ػ عدـ كضكح الرؤية الحككمية تجاه ىذه -ػ ػ طكؿ اإلجراءات البيركقراطية خصكصان مع
 -ػ ػ صعكبة مشاركة عضك ىيئة

التدريس في

تقديـ البحكث كاالستشارات .
(السمطاف)27 :1998 ،

كبيذا الجانب يرل رجاؿ األعماؿ أف أبرز المعكقات كالصعكبات التي تكاجو الشراكة بينيـ كبيف
الجامعات تتمثؿ في -:

 انتظار الجامعات لمبادرات القطاع الخاص بطمب الشراكة كليس العكس .
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 كجكد تطكر سريع في بعض القطاعات اإلنتاجية كالمشكبلت الناجمة التي تفكؽ مستكل المساىمة
مف الجامعات .

 افتقار الجامعات إلى كجكد مراكز التحكيؿ  ،Center of Transferكىي معامؿ متخصصة
لتحكيؿ نتائج األبحاث العممية إلى منتج أكلي قابؿ لمتسكيؽ قبؿ مرحمة اإلنتاج التجارم  ،كمبالغة

بعض باحثي الجامعات في تقدير تكمفة برامج الشراكة ،كعدـ مخاطرة المؤسسات االقتصادية
بتمكيؿ برامج بحث كتطكير غير سريعة العائد كغير مضمكنة النتائج (حبيب. )77 :2007 ،

كعميو ،يمكف القكؿ أف أبرز معكقات الشراكة تتمثؿ في غياب كاضأ لمكعي بثقافة الشراكة ،كأثرىا
عمى التنمية كالحد مف ظاىرة البطالة ،كانشغاؿ الجامعات بالتدريس كالجانب األكاديمي عمى حساب

الجانب التطبيقي .

خطوات تطبيؽ الشراكة بيف القطاع الخاص والجامعات :
إف عممية الشراكة في ىذا االتجاه ليست بالعممية البسيطة ،بؿ إنيا عممية معقدة تحتاج إلى
آليات تتسـ بالشمكلية كالمركنة كالقبكؿ لتقاسـ المسؤكلية كالمكارد .

لذا يتعيف عمى الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص في بادئ األمر أف تفيـ كتقبؿ المكاف

الذم تقؼ فيو عند تنفيذ أم نمكذج مقترح لتطكير كتعزيز الشراكة ،لتتكائـ مع طبيعة التنمية

المنشكدة.

كعميو فقد أشار م ارد ( )2016إلى ضركرة أف تتكفر لدل الجامعات كمؤسسات القطاع

الخاص إحصائيات كمعمكمات حكؿ :

 مدل عمؽ المعرفة بإمكانيات المجتمع كمكارده المالية كالمعرفة الفنية كالبشرية. مدل تأثير المرحمة الجديدة مف الشراكة في أىداؼ الخطة اإلستراتيجية لمدكلة . -مدل تكافر الخبرات البلزمة في الجامعات إلدارة عممية الشراكة .

 التكفير المتكقع في التكمفة أك العكائد المتكقعة عند االنتقاؿ إلى نظاـ الشراكة. -مدل تأثير نظاـ الشراكة عمى اليياكؿ التنظيمية في الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص.

 جرد مخزكف مكارد الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص مف خبلؿ تحديد األصكؿ المعرفيةكتحديد نقاط القكة كالضعؼ كتحديد مدل قكة رأس الماؿ البشرم كالمكارد المادية كالبشرية،

كالفرص المتكفرة لقيادة عممية الشراكة .

 جرد المخزكف التنافسي كذلؾ لتحفيز عممية التطكير باستمرار ،حيث مف الصعب عمى طرفيالمشاركة دخكؿ المعركة بدكف المعرفة الجيدة لممنافسيف المباشريف كغير المباشريف.
يرل الدريج ( )2007أف مراحؿ كخطكات الشراكة  ،تتحدد في :
22

(مراد)18 :2016 ،

 -1مرحمة التييئة كخطكاتيا (التحميؿ الذاتي ،تحديد األىداؼ ،تخطيط برامج العمؿ).
 -2مرحمة التخطيط المشترؾ .

 -3مرحمة كضع برامج التنفيذ .

 -4مرحمة التقييـ (الدريج :2007 ،نت).
><www.manhal.net/ articles.php? action=show

كيرل بدير( )2005أف خطكات الشراكة تككف عمى ثبلثة مراحؿ :

 -1خطكة الكعي :كيقصد بيا درجة الكعي لدل أطراؼ الشراكة بمكانة كؿ منيما في المجتمع،
كمالو مف حقكؽ ما عميو مف كاجبات .

 -2خطكة الكجداف :كيقصد بيا ارتفاع مستكل الدافعية المصاحبة ألداء كؿ طرؼ كمسؤكلياتو .
 -3خطكة النزكع :كيقصد بيا ممارسة كؿ طرؼ لمسمكؾ االنفعالي الخاص بمشاركتو في
األنشطة المتفؽ عمييا (بدير.)271 :2005 ،

كيعتقد الكردم ( )2005أنو طبقان لظركؼ أم شراكة  ،كأىدافيا كالكقت كالمكارد المتاحة ليا ،فإنو

قد يتـ التركيز عمى بعض الخطكات دكف غيرىا مف القائمة التالية  ،كلكف مف الميـ التفكير في كؿ

الخطكات التالية مف أجؿ الكصكؿ إلى المشاركة الناجحة.

 الكعي زيادة كعي المجتمع بأف الشراكة كسيمة لتحقيؽ التنمية .

 تقييـ االحتياجات  :كىي عممية جمع المعمكمات كتحميميا كتفسيرىا مف أجؿ صيانة أىداؼ
الشراكة .

 المكارد الممكنة :تحديد المكارد البشرية كالمادية كاألجيزة كالتمكيؿ الذم يمكف استخداميا ضمف
الشراكة .

 الرؤية كاألىداؼ :فالرؤية ىي عرض كاسع لغرض الشراكة ،كاألىداؼ ىي عرض لمخرجات
الشراكة كالتي سيتـ قياسيا ضمف تقكية الشراكة .

 تصميـ البرنامج  :تحديد االستراتيجيات التي تحقؽ األىداؼ .
 إدارة الشراكة  :الييكؿ اإلدارم كالقكاعد كاإلجراءات التي سيعمؿ كفقان ليا برنامج الشراكة.
 تعييف المسئكليف عف الشراكة كالفاعميف فييا .
 التنسيؽ :تنظيـ عمميات الشراكة .

 التكجيو :إعداد اإلفراد لممشاركة في الخبرات كالتجارب الجديدة .

 الرقابة كالتقييـ :جمع البيانات كتفسرىا كاستخداميا في عممية صنع القرار كتحسيف الشراكة.
(الكردم )133 :2005 ،
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كنظر الختبلؼ األىداؼ كالتكجيات بيف الجامعات كالقطاع
كلكف رغـ كضكح ىذه الخطكات ،
ان
الخاص فإنو البد مف تحقيؽ تعاكف فعاؿ بينيما يستيدؼ في المقاـ األكؿ العمؿ عمى تحقيؽ

التقارب في األىداؼ كالتكجيات بيف الجامعات كالقطاع الخاص لخدمة المجتمع كالتنمية االقتصادية

فيو .كايجاد آلية مناسػبة لتحقيؽ درجة عالية مف التفاعؿ ،مف أجؿ تعاكف أكسع كأكثؽ بينيما،
فالتعميـ العالي يصنع المعرفة ،كالمعرفة تعني التفكير (االستكشاؼ ،التخطيط ،كالتصميـ) كتطكير

المفاىيـ األساسية لمتفكير إلى ما بعد الكضع الحالي ،بينما تعني منظمات قطاع األعماؿ بالتطبيؽ

التجارم كالصناعي لممعرفة كالرغبة في تحقيؽ الربأ  ،كيتطمب ذلؾ استثمارات معقكلة في البحكث
التطبيقية كتطكيرىا  ،لتقكية العبلقػػة بيف الجامعة كالقطاع الخاص.
نماذج الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص :
تعددت النماذج التي تكضأ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص  ،كقد ظير منيا الكثير في
إطار الربط بيف الجامعات كالكظائؼ اإلضافية ليا ،كمف ىذه النماذج عمى سبيؿ المثاؿ -:
أوالً  /الجامعة المنتجة :
تمثؿ الجامعة المنتجة نمكذجان جديدان يمكف مف خبللو طرح حمكؿ متنكعة تناسب جميع

األنظمة ذات العبلقة ،كيفتأ بابان عمى المستقبؿ يربط الحياة في جامعات عاممة كباحثة.

كتقكـ الجامعة المنتجة عمى الربط بيف الجامعات كمؤسسات العمؿ اإلنتاجي ،كربط التعميـ

بالمؤسسات اإلنتاجية مف خبلؿ كمياتيا ،فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لكمية الزراعة أف تنتج بعض
السمع الزراعية كالخضار كالفكاكو كاألسمدة ،ككمية الفنكف الجميمة تنتج بعض المنتجات الفنية ،كما

أف كمية اليندسة يمكف أف تدخؿ في مجاؿ الصناعة بالتدريج مستثمرة إمكاناتيا البشرية المتاحة

فتنتج بعض الصناعات التعميمية البلزمة لمتعميـ مثؿ :النماذج كالمجسمات كالسبكرات الذكية
كالحكاسيب كغيرىا (الجماصي. )84 :2014 ،
كتقكـ الجامعة المنتجة عمى عدة أسس أىميا:

أ) الربط بيف وظائؼ الجامعة الثالث التعميـ والبحث العممي وخدمة المجتمع :كالنظر إلييا عمى
أنيا كؿ متكامؿ ،كأف كبلن منيا يتأثر باآلخر سمبان كايجابان ،فإذا قصرت الجامعة في كظيفتيا البحثية

ػ ػ عمى سبيؿ المثاؿ ػ ػ فإف ذلؾ سيؤثر بدكره عمى أدائيا لكظيفتي التعميـ كخدمة المجتمع ،ألف
ضعؼ كظيفة البحث العممي يؤدم إلى جمكد محتكل التعميـ كعقمو ،كيقمؿ مف فرص خدمة

المجتمع كتنميتو ككؿ ذلؾ يعني ضعؼ المردكد االقتصادم كاالجتماعي لمجامعة.

(المكجكد)102 :1994 ،
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ب) إعداد الطالب بصورة متكاممة عقمياً وخمقياً واجتماعياً :بحيث يككف قاد انر عمى النقد
كالتحميؿ كاستخداـ األسمكب العممي في التفكير ،كحرصان عمى اإلسياـ في حؿ مشكبلت المجتمع

كتمبية احتياجاتو ،كمتعاكنان مع غيره مف األفراد كالجماعات ،كيثؽ بنفسو كبقدرتو عمى صناعة
مستقبمو ،كيستطيع أف يطبؽ ما تعممو مف معمكمات كمعارؼ فيما يكاجيو مف مكاقؼ كمشكبلت.

كجدير بالذكر أف تككيف الطالب بيذه الصكرة يتطمب تكافر مجمكعة مف السمات في مناىج
الجامعة المنتجة كطرائؽ تدريسيا ،كفي األنشطة كالتقنيات التعميمية كأساليب التقكيـ ،كسيتـ

عرض ىذه السمات في الجزء الخاص بكظيفة التعميـ في الجامعة المنتجة.

(تركي)153 :1990 ،

ج) الجمع بيف اإلعداد الشامؿ والمتخصص لمطالب :فالجامعة المنتجة تيتـ في السنكات األكلى
مف الدراسة بإعداد الطالب إعدادا شامبلن يحتكم عمى معارؼ كتطبيقات تتعمؽ بمجمكعة
التخصصات المرتبطة بالتخصص الضيؽ الذم سيدرس بو الطالب ،كذلؾ ألف إعداد الطالب في
تخصص ضيؽ محدكد في البداية لو تأثيره السمبي عمى مستقبمو ،باعتبار أف ىذا التخصص قد

يختفي في المستقبؿ نظ انر لمتغيرات العممية كالتكنكلكجية السريعة ،كتغير حاجات المجتمع كمتطمباتو
مف فترة ألخرل ،كبالتالي قد تمكت ميف كتكلد ميف أخرل ،األمر الذم قد يؤدم إلى تغيير الفرد

لمينتو مف كقت آلخر خاصة في الدكؿ المتقدمة .كعمى ذلؾ فاإلعداد الشامؿ لمطالب يحقؽ

مجمكعة مف الفكائد مف أىميا تككيف خمفية عامة لدية عف التخصصات كالميف المختمفة التي يمكف
أف يعمؿ بيا ،كمساعدتو عمى القياـ بأدكاره المتعددة مستقببلن ،كلذا تؤكد الجامعة المنتجة عمى أف
يككف العاـ األكؿ بفصميو لئلعداد العممي كاإلنساني الشامؿ المتكامؿ ،كيختار الطالب تخصصو

بداية مف الفرقة الثانية عمى األقؿ (عابديف. )309 :1999 ،

د) االرتباط الوثيؽ بالمجتمع مف خالؿ تمبية احتياجاتو مف الخريجيف بالكـ والكيؼ المناسبيف:
كبحث مشكبلتو كقضاياه كالكصكؿ إلى حمكؿ ليا ،كبالتالي فالجامعة المنتجة تحرص عمى معرفة

ما يحتاجو المجتمع مف تخصصات كمؤىبلت كتسعى لتمبيتيا مف خبلؿ برامجيا كأنشطتيا ،كال
تقتصر عمى المدرجات المعركفة كالمعامؿ الثابتة كقاعات الدرس التقميدية ،بؿ تنتقؿ إلى مؤسسات

المجتمع كتندمج معيا إيمانان بأف المشاركة ىي في صالأ العممية التعميمية كالبحثية القائمة بالجامعة
كفي صالأ عمميات اإلنتاج كالخدمات التي تقدميا ىذه المؤسسات المجتمعية (بمبع. )4 :1999 ،

ق) السماح باستثمار أراضييا وورشيا ومعامميا وغيرىا مف األماكف التي يمكف أف تستغؿ

كمراكز إنتاج متقدـ :مف أجؿ تطكير مجاالت المجتمع المختمفة مثؿ :تطكير اإلنتاج الزراعي،
كانتاج بعض الصناعات بالتدريج ،باإلضافة إلى تنظيـ برامج تعميمية كتدريبية لمؤسسات المجتمع
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كأفراده كبرامج التعميـ المستمر كالتعميـ المتناكب كالتدريب التحكيمي كغيرىا .تنكع التخصصات

كالكميات تبعان لتنكع البيئات المحمية في المجتمع (عشيبة. )534 :2001 ،

ك) التنوع في مصادر التمويؿ :فاألجكر التي تتقاضاىا الجامعة المنتجة نظير ما تقكـ بو مف
أنشطة كمشركعات ،كما تقدمو مف خدمات لمؤسسات المجتمع كأفراده تمثؿ مصد انر لمتمكيؿ ،كما أف
األجكر التي يدفعيا الطمبة األجانب مف خارج الدكلة الذيف يسمأ ليـ بااللتحاؽ بالجامعة تمثؿ

مصد انر آخر لمتمكيؿ ،ىذا باإلضافة إلى ما يمكف أف تحصؿ عميو الجامعة مف معكنات كمنأ مف
بعض المؤسسات كاألفراد ،كيتشابو ىذا مع ما يحدث في كثير مف المؤسسات الجامعية في الدكؿ

المتقدمة ،حيث تحصؿ بعض ىذه المؤسسات مثؿ كميات المجتمع عمى ما يقرب مف  %70مف
تمكيميا مف المجتمع المحمي ،كتختمؼ ىذه النسبة مف كمية ألخرل حسب ما تؤديو مف خدمات كما

تقكـ بو مف أنشطة تتعمؽ بمؤسسات المجتمع المختمفة (. )Richard, 1998: 40

ز) حرية الجامعة المنتجة في تسيير شئونيا ووضع قوانينيا ولوائحيا :إف قدرة الجامعة عمى
تكضيأ مكقفيا حياؿ القضايا كاألمكر التي تيميا كتيـ المجتمع ،مع األخذ في االعتبار أنو ال مانع
أف تككف الجامعة المنتجة تابعة لسمطة مركزية أك محمية بشرط أف تمارس حريتيا كتؤدم دكرىا،
كلعؿ مف العكامؿ التي تساعد الجامعة عمى تحقيؽ ذلؾ اعتمادىا عمى ذاتيا في تكفير جزء كبير

مف نفقاتيا مف خبلؿ ما تحصؿ عميو مف مبالغ كما سبقت اإلشارة (صيداكم. )91 :1996 ،
ح) إتاحة المجاؿ لفئات مختمفة مف أفراد المجتمع لاللتحاؽ بالجامعة :حيث ال تقتصر الجامعة
المنتجة عمى خريجي الثانكية العامة كمصدر كحيد ليا ،كانما تقبؿ نكعيات مختمفة مف األفراد سكاء
مف المتفرغيف لمدراسة أك الذيف يجمعكف بيف العمؿ كالدراسة مف أصحاب الميف كالحرؼ ،أك الذيف

ترشحيـ المؤسسات المختمفة لحضكر برامج تعميمية أك تدريبية في الجامعة ،كتستكعب الجامعة

المنتجة ىذه الفئات جميعان مف خبلؿ ما تقدمة مف برامج متنكعة.

ط) إلتحاـ التعميـ بالعمؿ :بمعنى أف إعداد الطالب في الجامعة المنتجة يجمع بيف اكتسابو
لممعمكمات كالحقائؽ المتعمقة بتخصصو ،ككضع ىذه المعمكمات مكضع االختبار مف خبلؿ

ممارستو لمعمؿ الحقيقي في مجاؿ تخصصو

م) سياسة ترشيد االستيالؾ :بحيث تعمؿ الجامعة عمى تقميص نفقات االستيبلؾ ،كالعمؿ عمى
إعادة تدكير ما يمكف تدكيره مف أكراؽ كممفات كعمؿ مراكز صيانة محمية ،باإلضافة إلى استخداـ
الطاقة البديمة ،كزيادة اإلنتاج المحمي (تركي. )153 :1990 ،
كعمى ذلؾ تعد الجامعة المنتجة نمكذجان كاضحان لمشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص في مجاؿ
التدريب كالعمؿ البحثي المشترؾ فيي تعمؿ عمى تككيف الطمبة في إطار احتياجات القطاع الخاص
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مف حيث التدريب كالتعميـ  ،كتساعد القطاع الخاص في تكفير مستمزماتو مف االستشارات

كالمنتجات األخرل .
ثانياً /الحاضنات :

تعد حاضنات األعماؿ الصناعية كالتقنية إحدل أىـ كأنجأ اآلليات المستخدمة لغرض

الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص مف خبلؿ دعـ البحث العممي التطبيقي كتنمية المنشآت
االقتصادية الصغيرة المبنية عمى التقنية .
كتعرؼ حاضنات األعماؿ بأنيا  ":عممية ديناميكية لتطكير كرعاية منشآت األعماؿ كتمكينيا مف
البقاء كالنمك خبلؿ فترة اإلنشاء الحرجة ،حيث تقكـ بتكفير مساعدة إدارية مباشرة كمنافذ لمتمكيؿ،

كعرض منظـ لمخدمات الفنية كاإلدارية المساندة ،كما تكفر لركاد األعماؿ خدمات مكتبية مشتركة

كمعدات كعقكد إيجار كمساحات مرنة تحت سقؼ كاحد " (عزيز. )4 :2008 ،

كيرل الثنياف ( )2005أف حاضنات التقنية تعمؿ عمى ربط االبتكارات كمخرجات البحث كالتطكير
بالتجارة كاإلنتاج كاالستشارات كالتدريب كي تكجد بيئة أعماؿ اقتصادية مترابطة كمتكاممة مبنية عمى

مخرجات المعرفة الفنية ،حيث تقكـ بمزاكلة األنشطة التالية -:
 -إجراء أعماؿ البحث كالتطكير .

 تصنيع كتجميع منتجات عالية التقنية مبنية عمى مخرجات األبحاث كالتطكير أك االبتكار . -إجراء استشارات فنية أك إدارية أك قانكنية .

 إجراء تدريبات (مينية -أك إدارية أك فنية) (الثنياف. )39 :2005 ،كيرل الخطيب كمعايعة ( )2006أف أىداؼ حاضنات األعماؿ ،تتحدد في -:
 -1مساعدة طمبة الجامعات مف أصحاب األفكار المبدعة عمى إقامة مشاريعيـ الخاصة .

 -2مساعدة الباحثيف عمى االنتفاع بنتائج األبحاث التي ينفذىا مف مرحمة العمؿ النظرم إلى
التطبيؽ مف أجؿ اإلنتاج .

 -3ربط المؤسسات المختصة بالقطاعات الصناعية كاإلنتاجية ،كتقديـ االستشارات الفنية في
مجاؿ دراسات الجدكل االقتصادية .

 -4تطكير عبلقات متميزة مع المؤسسات المحمية كنقؿ التكنكلكجيا إلى الجامعات كتكطينيا.

 -5تقديـ االستشارات كالتدريبات المكثفة لممؤسسات المحتضنة ،كارشاد أصحاب المشاريع
الجديدة مف البداية حتى إنشاء المشركع (الخطيب كمعايعة. )178 :2006 ،

كعميو يمكف القكؿ أف آلية عمؿ حاضنات األعماؿ تتمخص في كضع برامج تجريب كاستشارات

عممية يتبعيا انتقاء ريادييف يرغبكف ببدء العمؿ في تأسيس مشاريعيـ الخاصة ،حيث يتـ خبلؿ
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فترة الحضانة تقديـ خدمات استشارية مالية كقانكنية كاستشارات مساندة  ،ككضع خطط مفصمة
حكؿ التمكيؿ كاالستثمارات البلزمة ،كاإلنتاج كالتسكيؽ ،ككؿ ما يتعمؽ بمسيرة الشراكة ذات

العبلقة حتى مرحمة االنطبلؽ ،كتنطمؽ الحاضنات في تنفيذ أعماليا مف فمسفة عمؿ مفادىا أنيا
مشركع اقتصادم ناجأ كىي تدار عمى ىذا األساس .

ثالثاً /كراسي األبحاث العممية :
ىي برنامج بحثي يقكـ فيو عالـ أك باحث متميز عالميان في مجاؿ معيف بإجراء أبحاث

متخصصة ،ييدؼ إثراء المعرفة اإلنسانية كتطكير الفكر كمكاجية التحديات لخدمة قضايا التنمية،

كيعمؿ مع أستاذ الكرسي فريؽ مف الباحثيف المؤىميف ذكم خبرة ككفاءة (العكىمي. )117 :2008 ،

كمف الكراسي العممية العربية العالمية كرسي الممؾ عبد العزيز بجامعة كاليفكرنيا ،كرسي

الممؾ فيد بجامعة لندف ،كرسي األمير نايؼ بجامعة مكسكك ،ككرسي األمير الكليد بف طبلؿ في
جامعة ىارفرد ،ككرسي السمطاف قابكس بجامعة كامبريدج  ،ككرسي محمد سعيد فارس بالجامعة
األمريكية بكاشنطف (الثنياف. ) 45 :2005،
كتيدؼ كراسي األبحاث العممية  ،إلى :

 تدعيـ التميز البحثي ،كتكسيع القدرة البحثية في الجامعات . -تدعيـ برامج تككيف كتدريب مختمؼ الكفاءات .

 -تحسيف قدرة الجامعات عمى ابتكار كتطبيؽ المعارؼ الجديدة .

 االستثمارات األمثؿ لممكارد البحثية عبر التخطيط االستراتيجي كالتعاكف بيف الجامعات كالقطاعالخاص .

 تعزيز ثقافة االبتكار كتغذية المحيط الجامعي بمناخ بحثي فعاؿ ،كدعـ االقتصاد كتفعيؿالشراكة المجتمعية (العقيؿ . )57 :2005،

إف إجراءات بحكث متخصصة في مجاؿ معيف لخدمة قضايا األمة بتمكيؿ مف القطاع الخاص ،

أك مف الجامعات يمثؿ تعزيز ثقافة التميز البحثي  ،كخطكات إجرائية نحك التكسع في القدرات

البحثية بغرض تحقيؽ التنمية أك عبلج قضايا عامة أك خاصة تمس المجتمع  ،مما يضفي عمى
مفيكـ كراسي األبحاث العممية نمكذجا مف نماذج الشراكة في مجاؿ البحث العممي .
مراكز التميز البحثي:
يعرؼ مركز التميز البحثي بأنو" :كحدة جامعية بحيثو نكعية كابتكارية في مجاؿ تخصص
معيف تعزز القدرات ،كتدعـ البرامج البحثية كالرقي بيا في ذلؾ التخصص ،كالقياـ بأنشطة تدعـ
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المجا الت العممية كالبحثية ،كيتككف المركز مف مجمس إدارة يختص باإلشراؼ عمى إدارة أعماؿ
مركز الفنية كاإلدارية كالمالية" (أباظة. )174 :2014 ،
ال ا
كقد أشار عياد ( )2014إلى أف ىذه المراكز ،تيدؼ إلى:
 تركيز كتكثيؼ الجيكد العممية المتخصصة ،حيث تعد ىذه المراكز كعاء لمجيكد المبذكلة ،مما
يرجع عمى الباحثيف ،كذكم االىتماـ الفكرم كالبحثي كالمجتمع بالفائدة.

 دعـ صناع القرار ،فرجؿ السياسة كالتنفيذ بحاجة إلى الجيكد البحثية المركزة ،التي تبمكر لو
الخيارات كتكضأ لو السياسات ،مما يسيؿ عميو استيعاب القضايا.

 تطكير الحياة المعرفية ،عف طريؽ أنشطتيا المختمفة ،فتقدـ كتطكر الحياة الثقافية كالعممية،

غاليان ما يككف كرائو مؤسسات كمعاىد كمراكز لمبحكث كالدراسات في مختمؼ الحقكؿ

كاالختصاصات.

 فتأ اآلفاؽ لرؤية المستقبؿ بتصكر عممي متزف بعيدان عف العكاطؼ الفكرية.
 العمؿ عمى أف تككف ىذه المراكز مرتبطة بالكاقع كمتصمة بقضاياه.

 العمؿ عمى أف تؤدم ىذه المراكز دكرىا المطمكب كذلؾ مف خبلؿ الكاقعية في تحديد

المشكبلت ،ككذلؾ الكاقعية في كضع الحمكؿ كاالعتراؼ بالكاقع في كؿ شيء كسبؿ النيكض

باألفراد كالمجتمعات (عياد. )146 :2014 ،

كقد القت فكرة مراكز البحكث نجاحان كبي انر في العديد مف الدكؿ التي سعت لتطكير نفسيا كتطكير
العمـ كالبحث العممي مف خبلؿ إنشاء مثؿ ىذه المراكز ،كمف ىذه التجارب كأعرقيا التجربة

السعكدية ،حيث تـ إنشاء مراكز التميز فييا عمى مرحمتيف ،حيث يكجد في السعكدية اآلف ()14

مرك انز بحثيان لمتميز في مجاالت متعددة ،تتمثؿ في:
 مركز المكاد اليندسية في جامعة الممؾ سعكد.

 مركز تكرير البتركؿ كالبترككيماكيات في جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف.
 مركز النخيؿ كالتمكر في جامعة الممؾ فيصؿ.

 مركز الدراسات البيئية في جامعة الممؾ عبد العزيز.

 مركز تطكير تعميـ العمكـ كالرياضيات في جامعة الممؾ سعكد.
 مركز تقنية تحمية المياه في جامعة الممؾ عبد العزيز.

 مركز فقو القضايا المعاصرة في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.
 مركز التقنية الحيكية في جامعة الممؾ سعكد.

 مركز الطاقة المتجددة في جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف.
 مركز الحج كالعمرة في جامعة أـ القرل.
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 مركز أمف المعمكمات في جامعة الممؾ سعكد ( .حمزة)8 :2014 ،
أما عف التجربة المصرية ،فيي ذات تاريخ قديـ ،كتشمؿ عمى عدد كبير مف المراكز البحثية ،منيا :
 المركز القكمي لمبحكث (.)NRC

 مركز بحكث دراسات الشرؽ األكسط.
 مركز بحكث الشرطة ،كالذم أنشئ عاـ 1981ـ.
 مركز التميز الباثكبيكلكجي ،جامعة بني سكيؼ.

 مركز البحكث النككية ،كالذم أنشئ في انشاص عاـ 1957ـ.
 مركز بحكث كتكنكلكجيا اإلشعاع ،كالذم أنشأ عاـ 1972ـ ( .القاسـ)66 :2014 ،
كعميو ،تعتبر المراكز البحثية ،مراكز الكفاءة أك مراكز القدرة كقد يشير المصطمأ أيضان إلى

شبكة مف المؤسسات المتعاكنة مع بعضيا البعض لتحقيؽ التميز في مجاؿ معيف ،فيي تابعة

لمجامعات مف أجؿ تحقيؽ مكانة رفيعة ليا ،كتحقيؽ الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص.
أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص :

تتفاكت أكجو الشراكة بيف مؤسسات التعميـ العالي ،كمؤسسات القطاع الخاص مف بمد إلى
آخر ،بؿ مف مؤسسة إلى أخرل عمى مستكل الكطف الكاحد ،كقد أجمع العديد مف الباحثيف مثؿ

الخصاكنة ( )2004كالسبلطيف ( ،)2005مراد ( )2016كغيرىـ عمى أف أكجو الشراكة قد تككف
كاحدة مف الصكر التالية:
 -1الشراكة في مجاؿ التعميـ و التدريب:

ييدؼ ىذا النكع مف الشراكة إلى أف تككف أكثر عبلقة كالتصاؽ كمكاءمة لحاجات قطاعات

العمؿ المختمفة ،كقد ساىـ ىذا النمكذج في تقكية أكاصر الشراكة بيف التأىيؿ األكاديمي كالعمؿ
المنتج ،كمثاؿ ذلؾ تكفر جامعة نكرث ستيرف في بريطانيا أكسع برنامج في التعميـ التعاكني ،كما

تكفر مؤسسة بيركفس  Berufsفي ألمانيا برنامجان لمتعميـ التعاكني بالتعاكف مع أصحاب قطاع

العمؿ ،إذ يقكـ ىؤالء بتدريب الطبلب (السبلطيف. )26 :2005 ،

كتعتبر جامعة نكرث ايسترف  North Easternبالكاليات المتحدة مف أشير الجامعات في مجاؿ

استخداـ التعميـ التعاكني ،إذ تقكـ بتعميـ ما يقرب مف  10آالؼ طالب سنكيان في أكثر مف ()2500

شركة كمؤسسة لمتدريب  ،كفي ألمانيا ىناؾ أنظمة متعددة مف أبرزىا النظاـ الثنائي الذم يجمع بيف

التدريب الذم يكفره القطاع الخاص ،كالتعميـ الجزئي في المؤسسة التعميمية كيتـ التدريب في النظاـ

الثنائي في كرش تعميمية خاصة عمى ميارات متخصصة لمجمكعات كفرؽ العمؿ التابعة لقطاع
3.

األعماؿ الخاص ،كتنمية ميارات مستحدثة لدل العامميف في الشركات كالمؤسسات اإلنتاجية بيدؼ
تحسيف مياراتيـ السابقة كتمكينيـ مف االحتفاظ بالقدرة عمى العطاء (قنديؿ. )117 :2003 ،

 -2الشراكة في مجاؿ تطوير البرامج والمناىج:
كلعؿ أبرز األكجو في ىذه الشراكة طبيعة الشراكة بيف التعميـ الميني كسكؽ العمؿ أك

مؤسسات اإلنتاج كالصناعة ،كتستيدؼ الشراكة في ىذا المجاؿ تكطيد العبلقة بيف المؤسسة
التعميمية كسكؽ العمؿ .

كمف أبرز التجارب في ىذا المجاؿ ،التجربة اإلسرائيمية حيث يقكـ الجيش كمؤسساتو الصناعية
بتقديـ اإلمكانيات الكاسعة لدعـ التعميـ العالي كخدمة االحتياجات الصناعية المتنامية كالمتطكرة مف

أسمحة كمعدات كعتاد متنكع (عساؼ. )186 :2017 ،

كفي الكاليات المتحدة ىناؾ برامج تبنى ضمف البرامج الدراسية التي تجمب قضايا الميف كالعمؿ إلى
المؤسسات التعميمية ،كىناؾ برامج تتضمف تدريب الطبلب كتأىيميـ خارج المؤسسة التعميمية مثؿ
برنامج اإلعداد التكنكلكجي ،كفي المممكة المتحدة تعددت البرامج في ىذا المجاؿ ،مثؿ برنامج

التعميـ ما قبؿ الميني الذم ييدؼ إلى إكساب الطمبة ميارات أساسية كخبرات كمعارؼ مناسبة
كاعتماد معايير قكمية لمكفاية (السبلطيف. )27 :2005 ،

كفي السكيد تسكد برامج متعددة تشبو إلى حد كبير ما يسكد في الكاليات المتحدة إلى أنيا تتميز

ببرامج يطمؽ عمييا برامج الريادة الفكرية كىي برامج متخصصة لمساعدة األشخاص الذيف لدييـ

أفكار قيمة في استثمار التعميـ لصالأ القطاع الخاص (ناصر1421 ،ق . )87 :

كفي الياباف تعمؿ الحككمة عمى ربط التعميـ الميني بسكؽ العمؿ مف خبلؿ ربط الكميات بالبيئة

كتحكيؿ بعض المشركعات المرتبط باالختراعات كمزارع األسماؾ كذلؾ مف خبلؿ تنمية القدرات

الفنية كمؤسسة تنشيط العمالة التي أنشئت في 1974ـ كمقره طككيك ،كلو ( )47فرعان مكزعة عمى

جميع محافظات (عساؼ. )189 :2017،

أما في جميكرية الصيف الشعبية فتتعدد صكر التعاكف بيف الكميات التقنية كالمؤسسات اإلنتاجية مف

خبلؿ برامج التعميـ المؤسس عمى العمؿ  ،كالتدريب بالشراكة  ،كالحاضنات التقنية كالتعميـ مف
الكمية لمعمؿ ،كالمشركعات المتعاكنة  ،كمف الكميات المشيكرة في ىذا المجاؿ :
 الكمية التقنية في داليف  Dalianالتي تقدـ التعميـ المعتمد عمى الكفاية كيعتمد األكاديمييفكالمنتجيف كفريؽ جزئي .

 -الكمية التقنية في اكسنجيتا . xingtia

 الكمية التقنية في زنجرىا  Zhengzhouالتي تقدـ مستكل عالي مف البرامج التقنية الحاضنةلممكاىب خاصة في مجاؿ الصناعات الثقيمة (عامر. )186 :2008 ،
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مف خبلؿ ىذا النكع مف الشركات كباستعراض بعض التجارب الدكلية نجد أنيا تركز عمى قضايا
الميف كالعمؿ مع المؤسسات التعميمية  ،كىذا ما يظير أسباب التراجع لدل العديد مف الدكؿ

النامية التي ال تستند إلى التجسير بيف الجامعات كالقطاع الخاص  ،كاالىتماـ بالتعميـ التقني

كالميني .

 -3الشراكة في مجاؿ تطوير مشاريع األبحاث :
إف الشراكة في ىذا المجاؿ يسيـ إلى حد كبير في إمكانية االستفادة مف رأس الماؿ الفكرم

المكجكد في الجامعات ،كىذا ما حصؿ عمى سبيؿ المثاؿ في الكاليات المتحدة عندما شاركت

مؤسسات القطاع الخاص في العديد مف الجيكد البحثية في جكانب التقنية ،كقد شاركت (معامؿ بؿ)
كجانب مف جكانب الشراكة مما أدل إلى تطكير الترانزستكر بمعامؿ شراكة (بؿ)  ،فقد أدل ىذا

االختراع إلى ظيكر ثكرة صناعة االلكتركنيات ،كقاد إلى تطكير الفمؾ اإلشعاعي كفي النياية قاد
إلى منأ عدد مف جكائز نكبؿ (السبلطيف.)25 :2005،
كمف التجارب العربية في ىذا المجاؿ ما قامت بو الجامعات السعكدية مع شركة (سابؾ) التي

ىدفت إلى إجراء أبحاث صغيرة في المجاالت الصناعية ذات العبلقة بأنشطة الشركة ،كقد تـ تدعيـ

أكثر مف  46مشركعان بحثيان لجيات (البنؾ اإلسبلمي لمتنمية ،إمارة منظمة مكة ،إعادة إعمار عف

زبيدة التاريخية ،شركة أرامكك السعكدية ،مركز فقيو لمتطكير) (الثنياف.)94 :2005،
 -4الشراكة في مجاؿ تطوير الجامعات والكميات :

في عدد غير قميؿ مف دكؿ العالـ تتقدـ مؤسسات القطاع الخاص بإنشاء جامعات ككميات

خاصة بيا ،يعيد إلييا ميمة إعداد المتخصصيف كالتقنييف الذيف تتطمبيـ أعماؿ تمؾ المؤسسات

كمف األمثمة في ىذا المجاؿ  ،نمكذج ) ، (Zavoda Utuzكىك يمثؿ معيد متخصص تقني داخؿ

مؤسسة القطاع الخاص يخدـ بالدرجة األكلى عمالو كمكظفيو ،حيث يتألؼ مف شركاء مف المجتمع

الصناعي كشركاء مف المؤسسة الجامعية في الجكانب األكاديمية ). (Derezotes, 2004: 121

كتكفر كذلؾ شركة معيد ) (KIMAفي مصر نمكذجان مماثبلن ليذا الدمج بيف المؤسسة الجامعية ،
كمؤسسة القطاع الخاص حيث يتألؼ الطبلب كمعظـ أعضاء ىيئة التدريس مف مكظفي الشركة

كما قاـ مشركع الغرفة التجارية الصناعية السعكدية بإنشاء جامعة أىمية بالدماـ ،كشركة ظفار
الدكلية لمتنمية كاالستثمار بسمطنة عماف التي أنشأت جامعة خاصة في منطقة صبللة.

(بكبطاينة1421 ،ق )7 :
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 -5الشراكة في مجاؿ إنشاء مراكز األبحاث :
عادة ما تقكـ مراكز األبحاث عمى فكرة التعاكف البحثي  ،كقد تنشأ داخؿ الجامعة مثؿ جامعة

ستراكبليد ككامبردج في بريطانية أك قد تككف خارج الجامعة مثؿ شركة آرثيؿ ديتؿ Arther Datile
كمثمث البحكث  Research Triangleفي نكرث كارديمينا كجامعة ستانفكرد لؤلبحاث ككبل
النكعيف يعمؿ مف أجؿ تكظيؼ البحكث التطبيقية ،كنقؿ التكنكلكجيا لتطكير اإلنتاج.

(السبلطيف )29 :2005،
كفي المجمؿ ال يزاؿ مستكل التنسيؽ كالتعاكف في ىذا المجاؿ في الدكؿ العربية ضعيفان كفي

مراحمو األكلى ،إال أف التكقعات تشير إلى تقدـ قاـ في ىذا المجاؿ ،فقد أنشأت بعض الجامعات

مراكز تمييز بحثي عالمية المستكل ،كمية التفاعؿ ،كمنيا جامعة الممؾ عبد العزيز التي أنشأت

(مركز الممؾ فيد لؤلبحاث الطبية ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسبلمي ،كمركز أبحاث المياه ،مركز

التميز في البيئة ،مركز أبحاث النانك،كغيرىا) كما عقدت أكثر مف  160اتفاقية مع المراكز البحثية
العالمية في دكؿ مختمفة منيا :أمريكا كفرنسا ككندا كتركيا كماليزيا كمصر كاستراليا.

(الثنياف)106 :2005 ،

 -6الشراكة في مجاؿ تمويؿ التعميـ الجامعي -:
يؤكد التقرير النيائي لممؤتمر العالمي لمتعميـ العالي في القرف الحادم كالعشريف مف أف تمكيؿ

التعميـ العالي كالبحث العممي ال يزاؿ المشكمة الرئيسية في مطمع القرف ،مما يتطمب إيجاد مكارد
مالية كشراكة فعمية مف القطاعيف العاـ كالخاص .

كفي الدكؿ المتقدمة يأتي التمكيؿ مف الصناعات الكبرل التي تقدميا التكنكلكجيا المنتجة في

أحضاف الجامعات ،كما أف ىناؾ مجالس لمصناعة كالمؤسسات الجامعية.

(بكبطاينة1421 ،ق )14:

كتؤكد بعض اإلحصائيات عمى أنو في الكاليات المتحدة يزداد تمكيؿ القطاع الخاص

لؤلبحاث كالتطكير بشكؿ مستمر ليصؿ إلى ) (3.4مميكف دكالر في عاـ ( ،)2004كفي المممكة
المتحدة تؤكد ككالة إحصاء التعميـ العالي زيادة العائد لمجامعات مف مؤسسات القطاع الخاص

كالشركات العامة لتصؿ إلى  %19عاـ (2004ـ) (السبلطيف.)31 :2005 ،

كمف التجارب العربية في ىذا المجاؿ فقد أنشأت جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف صندكؽ

دعـ البحكث كالبرامج التعميمية ،كالذم يعتمد في مكارده عمى المنأ كالتبرعات مف القطاع الخاص،
ككذلؾ عائد استثمارات الصندكؽ كعائدات البحكث في الجامعة  ،كقد تمكف الصندكؽ خبلؿ عاـ

مف إنشائو جمع ما يقرب مف  200مميكف ريػ ػػاؿ سعكدم أم حكالي ( )50مميكف دكالر.

(الثنياف)106 :2005 ،
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 -7الشراكة في مجاؿ اإلشراؼ العممي واالستشارات :
كيتـ ىذا النكع مف الشراكة مف خبلؿ إشراؼ المؤسسة الجامعية عمى برامج عدد مف

مؤسسات القطاع الخاص ،كتطكير مناىج خاصة بيا ،أك تقكيـ برامج حالية أك برامج يخطط
إلنتاجيا ،كعادة تقكـ الجامعة بتحديد المكائأ كاألنظمة كالمعايير التي تنظـ أكجو الشراكة كذلؾ

باالتفاؽ مع مؤسسة القطاع الخاص ،كمف تمؾ المعاير(النظاـ التعميمي -المناىج كالتدريبات -دعـ
التقدـ األكاديمي لمطبلب – الزيارات الميدانية) (السبلطيف.)31 :2005 ،
كىذا اإلشراؼ العممي يحقؽ لممؤسسات الخاصة عدد مف المزايا ،أىميا-:
 تمتع المؤسسة العممية باإلشراؼ العممي عمى مناىجيا . استفادة المؤسسة العممية مف الخبرات كاإلمكانات البحثية المتطكرة بالجامعة في إجراء البحكثالتطكرية لممؤسسة .

 -تمتع المؤسسة العممية بالسمعة العممية المتميزة لمجامعة المشرفة .

 المزايا التي تكفرىا الجامعة بإلحاؽ الطبلب المتفكقيف مف ىذه المؤسسات العممية في الكمياتالمختمفة بالجامعة .

 تمتع طبلب مؤسسة القطاع الخاص بالتسييبلت (الثنياف.)33 :2005 ،كمف الجامعات العربية التي تشرؼ عمى عدد مف مؤسسات القطاع الخاص ،ىي الجامعات
السعكدية (الممؾ بيف عبد العزيز -جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ) ،كمف تمؾ المؤسسات الخاصة (كمية
عفت األىمية ،معيد تراكك ،كمية دار الحكمة ،المركز الثقافي في السعكدية لمسيدات ،معيد العالمية

ف كمية األمير سمطاف لئلدارة البيئية كالسياحة (مراد.)7 :2016 ،

كمف حيث االستشارات تتـ في مجاالت متعددة ،منيا(مجاؿ إدارة البيئة ،أك الخدمات

المرتبطة بالفحكصات المخبرية أك مجاؿ البناء ،أك مجاؿ تقنية المعمكمات أك الصناعات  ،كما
تعدد االستشارات مف أكثر أشكاؿ الشراكة بيف الجامعات كمنظمات القطاع الخاص ،كتأخذ

طابعيف ،ىما -:

قياـ الشركات الصناعية بعمؿ عقكد كاستشارات مع الجامعات في مجاالت بحثية محددة
مقابؿ أجكر متفؽ عمييا ،كغير رسمي /كالذم يتـ بصكرة فردية بيف الباحثيف في الجامعات

كالشركات الصناعية ).(Perkmann & Walsh , 2007: 121

تكجيات كتجارب ناجحة في الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص -:
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تركز السياسة تركي انز كبي انر اليكـ عمى الركابط المتنامية بيف الجامعة كالقطاع الخاص كذلؾ

لتنامي دكر التكنكلكجيا في التنمية ،بعد أف أصبأ ىناؾ إجماعان عمى قبكؿ دكر الجامعات في

البحث العممي باالشتراؾ مع مجتمع المشركعات كاالستثمار.

كعمى ىذا األساس دفعت العديد مف الدكؿ ىذا االتجاه ،كعمى مدل ليس بقصير ،كفيما يمي
استعراضان لبعض ىذه التكجيات بشكؿ عاـ  ،ثـ مفصؿ .
 -كلقد قامت سكيس ار بنقؿ معرفة الجامعة إلى الصناعة مف خبلؿ تييئة المشركعات الصغيرة

كالمتكسطة لمتغمب عمى مشكبلت الطاقة االستيعابية ،فحسب مسأ المكتب الفيدرالي السكيسرم

لئلحصاء ،فقد انفؽ قطاع األعماؿ ) (4046مميكف فرنؾ سكيسرم عمى تعاقدات البحث

كالتطكير ).(Arvanitis & Heinz, 2006:13

الستثمار العمـ كاالبتكار إلى رفع المستيدؼ

 -في المممكة المتحدة سعى المخطط العاـ

اإلجمالي لمبحث كالتطكير في المممكة مف  %1.9إلى  %2.5مف إجمالي الناتج العاـ سنة

2014ـ  ،كقد تـ تأسيس مجمس استراتيجية التكنكلكجيا لكي يقكـ بدكر الكسيط

بيف

مشركعات العمـ كالتكنكلكجيا كبيف قطاع األعماؿ .

كدعـ صندكؽ االبتكار بالتعميـ العالي بالمممكة مؤسسات التعميـ العالي بنحك ( )240مميكف جنيو
إسترليني مف ( )2008-2006بقصد تنمية النشاطات ذات النفع االقتصادم المباشر أك غير

المباشر لممممكة التي تقدـ بيا الجامعات (ىكز.)144 :2007 ،

 منذ  1995تغيرت جكانب كثيرة في إدارة العبلقة بيف الجامعة كالصناعة في الكاليات المتحدة ،فقد تكسعت الجامعات في استثمار اختراعات أعضاء ىيئة التدريس كالتربأ مف كرائيا في
الشركات طالبة الترخيص ،كتقكـ جامعة ستانفكرد كجامعة كاليفكرنيا بخمؽ الفرص أماـ

الشركات الصناعية لدعـ المشركعات البحثية ألعضاء ىيئة التدريس كأفراد .

)(National science Board, 2006:112

 كتماشيان مع االتجاىات العالمية بدأت جامعة سنغافكرة الكطنية في نياية التسعينات مف القرفالعشريف في كضع رؤية لتحكيؿ الجامعة إلى جامعة استثمارية ذات مشركعات تتحرؾ فيما
كراء الرسالة التقميدية كتسكيؽ التكنكلكجيا في سياؽ التنمية االقتصادية كالشراكة مع الشركات

الصناعية الكبرل عابرة القارات (ىكز.)310 :2007 ،

كقريبان مف التكجيات العالمية ،كبعد اإلطبلع عمى العديد مف المصادر ،يمكف لمباحث تفصيؿ العديد
مف التجارب ،كىي مثؿ -:
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 -1التجربة اليابانية :
فاقت التجربة اليابانية كؿ التكقعات ،حيث زادت قيمة البحكث التي طمبتيا منشآت القطاع

الخاص مف الجامعات اليابانية مف ( )502مميكف دكالر في بداية التسعينات إلى  5مميار دكالر
حتى نياية  ،2008كما نما عدد المراكز البحثية التعاكنية بيف القطاع الخاص كالجامعات مف

نمك( )23مرك انز في بداية التسعينات إلى نمك( )62مرك انز حتى بداية عاـ  ،2001كلقد برزت مبلمأ
التجربة اليابانية كما ذكر مركز الدراسات كالبحكث بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ،في :

 البحكث المشتركة بإرساؿ الباحثيف مف القطاع الخاص إلى الجامعات كبالعكس كذلؾ في إطارمتكاز لخدمة الطرفيف .

 -البحكث حسب الطمب أك التكميؼ ،مف خبلؿ االتفاقيات الخاصة لرغبة القطاع الخاص .

 كراسي البحث العممي ،حيث تمكؿ أقسامان أك أنشطة بحثية خاصة تيدؼ إلى خدمة القطاعالخاص (مركز الدراسات كالبحكث .)37 :2008 ،

 -2التجربة الماليزية - :

فقد عممت الحككمة الماليزية عمى دعـ التكجو نحك استثمار العبلقة بيف الجامعات كالقطاع
الخاص ،فأنشأت ك ازرة العمكـ كالتقنية كاالبتكار عاـ 1973ـ ككسيمة لتكليد المعرفة كتحسيف نكعية
الحياة مف خبلؿ التنمية المستدامة كتعزيز الشراكة بيف القطاعيف الحككمي كالخاص في مجاؿ

تمكيؿ البحث العممي  ،كتقكـ مجمكعة الصناعات الماليزية ) (MAGHTفي تشجيع مشاركة القطاع
الخاص في أنشطة البحث كالتطكير .

كقد أظير بيكمي ( )2011مبلمأ التجربة الماليزية مف خبلؿ :

 مجموعة الصناعات الماليزية :التي أطمقت عاـ 2993ـ بصفتيا شركة غير ربحية ،تديرىامجمكعة رفيعة المستكل بالشراكة بيف مجمس الكزراء كشخصيات اقتصادية .

 الشراكة الماليزية لتطوير التقنية :تيدؼ إلى تطكير التقنية إلجراء األبحاث عمى أسستجارية مف خبلؿ تحكيؿ األفكار إلى منتجات قابمة لمتسكيؽ .

 المركز الوطني لالبتكار :ييدؼ إلى إيصاؿ البرامج التي تعزز االستثمار في البحث كالتطكيرعمى أسس تجارية ،ككذلؾ ترجمة نتائج األبحاث إلى منتجات كعمميات تجارية بشكؿ رئيس

عف طريؽ نقؿ العمميات التقنية إلى المشاريع الماليزية ،كاحداث منبر تجارم لمربط بيف
المجتمع األكاديمي كمجتمع األعماؿ .

 مشروع منح التطبيقات العممية :كالذم غايتو االبتكارات مف القاعدة إلى القمة لمشركاتالمسجمة محميان كالتي يبمغ نسبة الجانب الماليزم فييا ( )%51فما فكؽ ،ككذلؾ المحفزات عف

طريؽ الييئة الماليزية لتنمية لصناعة (بيكمي. )87 :2011 ،
36

 -3التجربة الصينية :
مند عاـ  1979دخؿ نظاـ االبتكار الكطني الصيني مرحمة قكية مف اإلصبلح مما أدل إلى

ظيكر برامج كطنية في العمـ كالتكنكلكجيا في منتصؼ ثمانينيات القرف العشريف تركت بصماتيا
كاضحة ميمة عمى الجامعة .كمعظـ تمؾ البرامج تدار مف خبلؿ ك ازرة العمـ كالتكنكلكجيا .كعمى
الرغـ مف أف الجامعات الصينية لـ تعد بعد المحركات األساسية لمبحث كالتنمية الكطنية ،إال أنيا

اآلف البلعب الرئيس في برنامجيف ميميف في البحث األساسي ىما (.)863 – 973
()Hu & Jefferson,2008 : 2
كتقكـ الجامعات بتنفيذ نحك ثمث برنامج ( )863كنحك ثمثي المشركعات التي تدعميا
المؤسسة الكطنية لمعمكـ الطبيعية كلكف الجامعات كانت تنفؽ بصفة مستمرة أقؿ مف مؤسسات

البحث كالتطكير األخرل ،ذلؾ اإلنفاؽ الذم يبدأ مف ( )3,8بميكف ريممبي (ككام) أم ما يعادؿ

( )0.6بميكف دكالر كحتى  8.4بميكف أم ما يعادؿ ( )1.35بميكف دكالر ما بيف عامي (-2000
قميبل مف  %10مف إجمالي اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير.
 )2008كىدا المبمغ أكثر ن

()Hsiung, 2008 : 11

خطوات اإلصالح البحثي في الصيف:

 -المبادرة (مشػركع  )211الػذم بمقتضػاه تػـ تقػديـ دعػـ مػالي لبنػاء مبػاف جديػدة لمجامعػات كتطػكير

برامجيػػا األكاديميػػة فػػي جميػػع أنحػػاء الصػػيف كقػػد اشػػتركت فػػي ى ػذا البرنػػامج لجنػػة الدكلػػة لمتخطػػيط
كك ازرة الماليػػة كالتعمػػيـ كالحككمػػات اإلقميميػػة حيػػث تػػـ تطػػكير ( )100جامعػػة فػػي الخطػػة الخمسػػية

( )2006 – 2001كقد تمقت جامعتا فكداف كشنغيام جياك تكنج النصيب األكبر.
 المشركع الكطني ( )985الذم استيدؼ تحكيؿ جامعات القمة إلى جامعات بحث عالمية كقدحصمت نفس الجامعات عمى تنفيذ مرحمتيف مف مراحؿ ىدا المشركع.

المرحمة األولى  :تمكيؿ  9جامعات منيا (بكيف ،ىاربيف الصناعية ،ككينجيكا ).....
المرحمة الثانية :تمكيؿ  34جامعة بعد عاـ .2004
 كضع مجمكعة قكية مف البرامج صممت خصيصان الجتذاب المكىكبيف العائديف مف الخارجعمى الصيف أم :مف المعاىد كالجامعات األجنبية مثؿ برنامج (المائة مكىبة) كبرنامج (تشيكنج

ككنج لمباحثيف) (عساؼ.)21 :2014 ،
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البرامج الوطنية الكبرى ذات التأثير عمى البحث الجامعي في الصيف
البرنامج
برنامج  863الكطني لبحكث

التركيز األساسي

الجية

ك ازرة العمـ كالتكنكلكجيا دع ػ ػػـ المنافس ػ ػػة الدكلي ػ ػػة كتحس ػ ػػيف المق ػ ػػدرة

التكنكلكجيا العالية كالتنمية
البرنامج الكطني لبحث

الكمي ػ ػ ػ ػػة لمبح ػ ػ ػ ػػث كالتط ػ ػ ػ ػػكير ف ػ ػ ػ ػػي مج ػ ػ ػ ػػاؿ
التكنكلكجيا العالية

ك ازرة العمـ كالتكنكلكجيا تطبي ػ ػ ػ ػ ػػؽ البح ػ ػ ػ ػ ػػث كالتط ػ ػ ػ ػ ػػكير لمكاجي ػ ػ ػ ػ ػػة

كتطكير التكنكلكجيا األساسية
برنامج ( )973الكطني
لمبحث األساسي

االحتياج ػ ػ ػ ػػات التكنكلكجي ػ ػ ػ ػػة الممم ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي

القطاعات األساسية.

ك ازرة العمـ كالتكنكلكجيا تقكيػػة البح ػػث األساس ػػي تماشػػيان م ػػع الخ ػػط
االسػػتراتيجي الػػكطني المسػػتيدؼ (الز ارعػػة
– الطاقػػة -المعمكمػػات -البيئػػة – الصػػحة
– التربية)

بنية البحث كالتطكير كتنمية
المرافؽ

المؤسسة الكطنية لمعمـ

ك ازرة العمـ كالتكنكلكجيا تنفي ػ ػذ البرنػ ػػامج الػ ػػكطني لتطػ ػػكير المعامػ ػػؿ
األساسػػية كك ػذلؾ برنػػامج مشػػركعات العمػػـ
كتطكير مراكز اليندسة.

المؤسسة الكطنية لمعمـ تنميػ ػػة كتمكيػ ػػؿ البحػ ػػث األساسػ ػػي كبعػ ػػض
البحكث التطبيقية

المشركع ()211

ك ازرة التعميـ

المشركع ()985

ك ازرة التعميـ

تحس ػػيف الطاق ػػة المؤسس ػػية الكمي ػػة كتط ػػكير
مجاالت بيئية أساسية في جامعات مختػارة

كتطكير نظاـ لمخدمة العامة.
تحكيػ ػػؿ جامعػ ػػات القمػ ػػة فػ ػػي الصػ ػػيف إلػ ػػى
جامعات بحث عالمية
المصدر( :عساؼ)5 :2014 ،
نموذج جامعتي (فوداف – شنغياي جياو تونج)
مف الخطكات الرائدة التي اتبعتاىا الجامعتيف عمى المستكل الكطني:
 .1كضع دائرة شاممة مف البرامج األكاديمية متكاممة بحيث تككف (العمكـ في فكداف – اليندسة في
جامعة شنغيام جياك تكنج)

 .2إنشاء مرك انز طبيان في البحث الطبي كالطاقة اإلكمينيكية مف خبلؿ االندماج مع الجامعة الطبية.
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 .3التجنيد المفتكح ألعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ كضع آليات تنافسية عمى مستكل الصيف
كميا.

 .4تقديـ الحكافز السخية ألعضاء ىيئة التدريس حسب نظاـ الكميكنات (اإلنجازات السنكية).

))Zhang, 2003: 71

 .5اسػ ػػتحداث كحػ ػػدات إداريػ ػػة مسػ ػػتقمة إلدارة نقػ ػػؿ التكنكلكجيػ ػػا كسػ ػػميت باسػ ػػـ (مكتػ ػػب مشػ ػػركع
الجامعػػة) الػػذم يػرتبط بمركػػز نقػػؿ التكنكلكجيػػا فػػي جامعػػة شػػنغيام جيػػاك تػػكنج الػػذم يعتبػػر
كاحػػد مػػف سػػتة م اركػػز فػػي العػػالـ تكػػكف ميمتػػو تكػػكيف عبلقػػات شػراكة مػػع الشػػركات المختمفػػة

مثػ ػػؿ (فكلكسػ ػػفاجف ،جن ػ ػراؿ مكتػ ػػكرز كغيرىػ ػػا) كالبحػ ػػث عػ ػػف مصػ ػػادر تمكيػ ػػؿ البحػ ػػكث مػ ػػف

الحككمات المحمية.

 .6استحداث مكتب التسكيؽ كادارة المشػركعات الجامعيػة فػي جامعػة فػكداف ميمتػو تنميػة نتػائج
البحكث كادارة أصكؿ العمميات كالمشركعات ،كتقديـ الخدمات الضركرية لممشػركعات .كىػذا
المكتب ىك الممثؿ القانكني لمجامعة في كافة المشركعات.

يتكلى المكتب إدارة ( )100مشركع تقريبان تدر ( 80مميكف) ريممبي (ككام) أم ما يعادؿ

( )13مميكف دكالر سنكيان عمى الجامعة كيعمؿ بيا نحك  700شخص أم نحك خمس أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعة.

كما أنيا تشرؼ عمى حاضنة لدعـ مشركعات صغيرة أنشاىا خريجك الجامعة حيث يعمؿ

الكتب كرأسمال ي لممشركع لتمكيؿ المشركعات التي بقيت لمدة سنتيف ،أك ثبلثة ،كذلؾ مف خبلؿ
شركتو االستثمارية ،كعندما تنضج تمؾ المشركعات كتصبأ أعماالن راسخة يباع بعضيا لشركات
أكبر كبعضيا يذىب إلى الجميكر العاـ (.)Walcott, 2008 : 28

مما سبؽ ،نجد أف جامعات الصيف أجرت عممية تحكيؿ كاعادة ىيكمية كبيرة لمسياسات

الخاصة بالبحث العممي منذ عاـ 1985ـ ،كفي عاـ  1988شرعت الصيف في إعداد برنامج قكمي

يعرؼ بػ ) ،(Torchبنت عناصره كما يرل مراد ( )2016عمى ثبلثة مقكمات محكرية  ،ىي -:
 -تنشيط عمميات اإلبداع التكنكلكجي .

 تطكير التكنكلكجيا العالمية كتطبيقيا . -تحديث كتطكير عمميات التصنيع كرفع المحتكل التكنكلكجي لممنتجات الصينية .

(مراد)30 :2016 ،

كقد أدل البرنامج إلى إيجاد ( )54حديقة تكنكلكجية خبلؿ التسعينات كنجأ في إقامة ()465
حاضنة حتى عاـ 2002ـ ،مما جعؿ الصيف تحقؽ المركز الثاني عالميان بعد ألمانيا في عدد
الحاضنات ،حيث بمغ عدد الشركات التي أقيمت في ىذه الحدائؽ التكنكلكجية إلى  20796شركة
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تقدـ لمسكؽ منتجات عالية التكنكلكجيا ،كيعمؿ بيذه الشركات ( )2,5مميكف شخص غالبيتيـ مف
ذكم المؤىبلت العميا ،كبمغ مجمكع دخؿ ىذه الشركات  150مميار دكالر ،كمف الجدير بالذكر أف

 57جامعة في الصيف لدييا شركات خاصة (الشبراكم.)45 :2006 ،

 -4التجربة السويدية:

تعتبر التجربة السكيدية مف التجارب األكلى في ىذا المجاؿ  ،حيث تنبيت المعاىد كفي
مقدمتيا معيد لكند لمتقنية ) (Lund Instituteمنذ عاـ 1965ـ إلى العبلقة بيف الجامعات كالقطاع
الخاص ،حيث كاف اليدؼ مف إنشائو دعـ التعاكف مع القطاع الصناعي الخاص ،كالتنسيؽ

المستمر بيف األقساـ العممية كالشركات .كما أنشأت السكيد منذ التسعينات كحدات بحثية في
جامعاتيا سميت ب ػ ػ(مراكز االختصاص) تيدؼ إلى تقديـ كتسكيؽ إنتاج الجامعات لمقطاع

الخاص (التركستاني.)171 :1998 ،
 -5التجربة السعودية :

تعتبر التجربة السعكدية مف التجارب العربية الرائدة في مجاؿ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع

الخاص ،كمف أشير الجامعات ذات األثر في ذلؾ (جامعة الممؾ عبد العزيز ،الممؾ فيد لمبتركؿ
كالمعادف ،جامعة الممؾ سعكد) كالتي أسست العديد مف المراكز ذات الصمة ،منيا( :مراكز التميز

البحثي ،المجمس االستشارم الدكلي ،كادم الظيراف لمتقنية الذم يضـ مجمع الممـ عبداهلل لؤلبحاث
الصناعية كمركز سمطاف بف عبد العزيز لمعمكـ كالتقنية ،كحاضنات األعماؿ كاالبتكارات).

(الثنياف)106 -101 :2005 ،
كلقد استطاعت جامعة الممؾ سعكد بفضؿ الشراكة مع القطاع الخاص كالمؤسسات األىمية

تكقيع اتفاقيات مع أكثر مف ( )17عالمان مف الحاصميف عمى جائزة نكبؿ حتى عاـ 2010ـ ،ككذلؾ
تكقيع اتفاقية التعاكف مع معيد ماساشكستس لمتقنية ) (MITكجامعة سنغافكرة الكطنية ،كذلؾ بعد

إنشاء مركز تقنية النانك كمركز تنمية الطاقة المتجددة بتمكيؿ بمغ ( )72مميكف لاير سعكدم  ،كما
أطمقت الجامعة برنامج كراسي البحث العممي كالتي زاد عددىا عف ( )50كرسيان حتى عاـ 2012ـ،
كذلؾ كمو بيدؼ دعـ االقتصاد الكطني (مراد.)31 :2016 ،

كمف الشركات السعكدية التي تدعـ الجامعات ،شركة (سابؾ) كىي الشركة السعكدية
لمصناعات األساسية ،حيث أنيا تقدـ جائزة ألحسف مشركع تخرج في اليندسة الكيميائية  ،كتجيز

العديد مف المختبرات كمراكز األبحاث ،كتمكؿ أكثر مف ( )100مشركع سنكيان .

(مركز الدراسات كالبحكث)117 :2008 ،

4.

كبالنظر إلى التجارب السابقة كالمتنكعة ما بيف العربية كاألجنبية  ،كالتي جاءت كمحاكالت لتجسيد

الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص  ،نجد أف الجامعات الفمسطينية ال زالت بعيدة
عف ىذه النماذج  ،كىذا ما يستمزـ االستفادة مف ىذه التجارب .

خالصة المحور األوؿ :

إف كاف عمى الجامعة أف تتطكر ،كأف تنخرط في المينية كاالحترافية ،فؤلف السياؽ قد تغير

أوالً ،عمػػى المسػػتكل اإلقميمػػي كالعػػالمي ،فأغمػػب البمػػداف تػػأثرت باألزمػػة السكسػػيك– االقتصػػادية التػػي
أدت إلى مخططات التقكيـ األكثر إحساسا بضركرة مكاجية التخمؼ .وثانيػاً ألف العكلمػة تنحػك إلػى
تقسيـ العالـ إلى شطريف عالـ مفرط النمك كعالـ في تراجع مستمر.

فاعبل حقيقيان في التنمية حيث ينبغي عمى الكسط الميني
لذلؾ يجب أف تصبأ الجامعة
ن

ككسط التربية كالتككيف أف يتعكدكا عمى العمؿ سكيان .لـ يعد في إمكاف الجامعة أف تكتفي بأف تككف
مجرد مكاف إلنتاج كنقؿ المعارؼ النظرية ،بؿ ينبغي إشراكيا في كؿ مشاريع التنمية ،كىذا ما

يفرض عمى العالـ الجامعي كعمى العالـ االقتصادم تطكير تعاكنيما كشراكتيما ،كذلؾ مف خبلؿ:

 -1أف تحدد الجامعة طبيعة نشاطيا البحثي مع ضماف إحاطة منتسبييا كخاصة متخذم القرار
بنتائج النشاط كمعدؿ تمكيمو.

 -2تحديػػد األسػكاؽ المسػػتيدفة كحجميػػا كسػػماتيا كنكعيتيػػا ،سػكاء كػػاف قطاعػػا عامػػا أك خاصػان،
قطاعان تصنيعيان أك خدميان.

 -3التركيج بإعبلـ المستفيديف الحالييف كالمحتمميف حكؿ ما يقػدـ ليػـ ،كاالسػتفادة مػف التجػارب
السابقة كالناجحة في مجاؿ الشراكة مع القطاع العاـ كالخاص .

 -4التقػػكيـ كالتغذيػػة الراجعػػة ،مػػف خػػبلؿ بحػػكث التسػػكيؽ التػػي يػػتـ إجراؤىػػا باسػػتمرار كتشػػمؿ
الجمع المنظـ لمبيانات.
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المحور الثاني /تحسيف األداء المؤسسي-:
تمييد:

تعتمد اإلدارة الحديثة عمى مجمكعة مف المبادئ كاألسس الحاكمة ألدائيا ،كالمنظمة لسمكؾ

العامميف فييا لتحقيؽ النجاح مف خبلؿ تعظيـ قدراتيا ،كتعزيز أداء مككناتيا التي تنطمؽ مف تحديد

رؤيتيا كرسالتيا ،كشمكلية أىدافيا لكافة عناصر األداء فييا .لذا ،تعتبر األداء المؤسسي القاسـ
المشترؾ لجميع الجيكد المبذكلة مف قبؿ اإلدارة كالعامميف ،فيك جكىرم لممؤسسة ،بؿ يكاد أف يككف

الظاىرة الشمكلية لكافة فركع كحقكؿ المعرفة اإلدارية .

تعريؼ األداء المؤسسي :

عمى الرغـ مف كثرة البحكث كالدراسات التي تناكلت مفيكـ األداء ،إال أنو لـ يتـ التكصؿ

إلى إجماع أك اتفاؽ حكؿ مفيكمو ،كيعكد ذلؾ الختبلؼ المقاييس كالمعايير التي تعتمد عمييا
المؤسسات كالمدراء في دراسة األداء كقياسو ،كالتي ترتبط بشكؿ كثيؽ باألىداؼ كاالتجاىات التي

تسعى المؤسسة لتحقيقيا ،كفيما يمي بعض التعريفات التي تناكلت األداء المؤسسي-:

يعرفو مخيمر كآخركف ( )2000بأنو" :المنظكمة المتكاممة لنتاج أعماؿ المؤسسة في ضكء تفاعميا
مع عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية بحيث يشمؿ -:
 -أداء األفراد في إطار كحداتيـ التنظيمية .

 أداء الكحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة لممؤسسة . -أداء المؤسسة في إطار البيئة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية .

(مخيمر كآخركف)11 :2000 ،

كيعرفو ربابعة ( )2011بأنو ":المحصمة النيائية لمجيكد أك النشاطات كالعمميات أك
السمككيات المتعمقة باألىداؼ أك النتائج التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقيا كذلؾ عمى مستكيات

ثبلثة ىي( :المستكل الفردم -الكظيفي -الكمي) في إطار مف التأثيرات البيئية المتبادلة ".

(ربابعة)122 :2011 ،
كيعرفو المحاسنة ( )2013بأنو ":انعكاس لكيفية استخداـ المؤسسة لممكارد المالية كالبشرية

كاستثمارىا بكفاءة كفاعمية بصكرة قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا" (المحاسنة.)104 :2013 ،

أما ادريس كالغالبي ( )2009فيعبراف عف مفيكـ األداء المؤسسي مف خبلؿ مجمكعة مف

األبعاد تغطي الصكرة التكاممية لممفيكـ ،كىي -:

 النجاح الذم تحققو المنظمة في تحقيؽ أىدافيا طكيمة األجؿ . االستثمار األمثؿ لممكارد كمدل قدرة المؤسسة عمى ذلؾ.42

 -النتائج المرغكبة التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقيا كالتركيز عمى الجانب اإليجابي فييا.

 البعد البيئي الداخمي كالخارجي لممؤسسة الذم يشير إلى قدرة تكيؼ المؤسسة مع عناصربيئتيا .

 المستكل الذم تتمتع بو مخرجات المؤسسة بعد إجراء العمميات عمى مدخبلتيا . -المفيكـ الشمكلي الذم يرل أف األداء المؤسسي يتمثؿ في نتائج األنشطة .

(ادريس كالغالبي)30 :2009 ،

كعرفو محمد كسالـ ( )2004باعتباره أحد مداخؿ الفاعمية المؤسسية التي تختمؼ في
تحديدىا لتعرؼ األداء المؤسسي باختبلؼ ما يمي -:
 -1مدخؿ اليدؼ  Goal Approachالذم ترغب المؤسسة في تحقيقو .
 -2مدخؿ مكارد المؤسسة  System resources Approachكىي المتاحة التي ينبغي عمى
المؤسسة تكفيرىا .

 -3مدخؿ العمميات الداخمية  Internal process Approachالتي تحدد كفاءة المؤسسة في
إدارة بيئتيا الداخمية .

 -4مدخؿ أصحاب المصمحة  Stakeholders Approachكالجيكد المستفيد مف خبلليا .
 -5مدخؿ قيـ التنافس  Competing Values Approachالتي تشمؿ تحقيؽ أفضؿ
لمخرجات المؤسسة (محمد كسالـ.)141 :2004 ،

كمف خبلؿ استعراض التعريفات السابقة ،يمكف القكؿ أف مصطمأ األداء المؤسسي ينطكم عمى عدة
اعتبارات ،أىميا :
 يمثؿ مجمكعة األنشطة  ،كجمؿ الجيكد في المؤسسة الداعمة لثبات العمؿ فييا كنقؿ الخبراتمف جيؿ إلى آخر .

 -األداء المؤسسي لو صفة االعتماد عمى الجماعة كالعمؿ المشترؾ.

 األداء المؤسسي ال تستقر أمكره إال في ظؿ تكازف إدارم كعالي التركيز عمى العنصر البشرمكتنميتو كتأىيمو .
كلما كانت مؤسسات التعميـ العالي كالجامعات مف المؤسسات التي تتعاظـ رؤيتيا كرسالتيا،
فإف أدائيا المؤسسي يشمؿ أبعادان متعددة تحددىا عدة اعتبارات داخمية كخارجية ،حيث تبدأ
مراحؿ األداء المؤسسي لمجامعة بكضكح الفكرة التي قامت مف أجميا ،كمسار عممياتيا الداخمية

كالخارجية بكافة عناصرىا .
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كيعرفو الباحث إجرائيان بأنو " :مجمكعة الجيكد التي تسعى الجامعات إلى تحقيقيا ،كفقان ألىدافيا

االستراتيجية ،كتحقيؽ مكقعان تنافسيان كالمحافظة عميو ،كالتي تتحدد في ىذه الدراسة بالمجاالت

(اإلدارة الفاعمة كالقيادة ،التخطيط لمتحسيف ،استثمار المكارد ،جكدة العمميات)".

خصائص األداء المؤسسي وفمسفتو :

إف العمؿ المؤسسي كاألداء مف خبلؿ المؤسسة يشكؿ صكرة مف صكر التعبير عف التعاكف بيف

الناس كىذا ما يظير بشكؿ كاضأ خصائص األداء المؤسسي ،كالتي أشار ليا أبك حسنة
( ،)2014في:

 المحافظة عمى ثبات العمؿ كاستم ارره ،مف خبلؿ الخبرات التراكمية ،كالتجارب السابقة التي
تثرم المؤسسة ،كال تتأثر بتغيير القيادات.

 االعتماد عمى جماعية األداء كالمشاركة في اتخاذ القرار مف قبؿ المختصيف كالخبراء إلدارة
المؤسسة ،كيضمف عمى عدـ تفرد رئيس المؤسسة باإلدارة كالقرار.

 المحافظة عمى االستقرار اإلدارم كالمالي لممؤسسة ،كذلؾ مف خبلؿ اتباع السياسات كالنظـ
كالقكانيف المعتمدة.

 استثمار جيكد كافة األفراد العامميف في المؤسسة نحك تطكير المؤسسة في و
اضأ مف
إطار ك و
و
كمشاركة جماعية في تحقيؽ األىداؼ.
الكاجبات كالمسؤكليات،
 التركيز عمى العنصر البشرم كتنميتو كتأىيمو باستمرار ،كاستقطاب أفضؿ الكفاءات مف
و
سياسة متطكرة تعتمدىا المؤسسة في التكظيؼ (أبك حسنة. )45 :2014 ،
خبلؿ

مكونات األداء المؤسسي:
و
و
لما كاف األداء المؤسسي يتمثؿ في تأدية إنجاز األعماؿ بنس و
أسس،
منظـ قائـ عمى
ؽ

كمبادئ ،كأركاف كقيـ تنظيمية محددة ،فإف مككناتو عند الدجني ( )2011ىي:

 إشراؾ العامميف :كيقصد ىنا مدل امتبلؾ العامميف لعممية اتخاذ القرار عمى شتى المستكيات،فمعظـ المؤسسات ال تعطي المجاؿ إلشراؾ العامميف في اتخاذ القرار معتقدةن بأف عمى العامؿ
أف يقكـ بعممو فقط دكف التدخؿ في أم و
أمكر ىي مف اختصاص اإلدارة ،كىناؾ مؤسسات تعمؿ
و
بشكؿ ضئيؿ مثؿ كضع صناديؽ
عمى إعطاء الفرصة لمعامميف؛ لممشاركة في اتخاذ القرار كلك

لبلقتراح ،كنقاشات الطاكلة المستديرة الجانبية ،كحمقات الجكدة في حاؿ تـ اختيار أحد العامميف
و
كممثؿ عف زمبلئو) ،كتشير أغمب الدراسات أف إشراؾ العامؿ في اتخاذ القرار تعمؿ عمى زيادة
و
بشكؿ مستمر.
إنتاجيتو كتحسيف أدائو
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 إدارة عمؿ الفريؽ ذاتياً :كالمقصكد ىنا تمكيف الفرؽ كمجمكعات العمؿ مف اتخاذ القرار حكؿعممية التخطيط كسير أداء العمؿ ،كتقييـ عمميـ كنمط مف أنماط اإلدارة الذاتية ،كيعكد ىذا

التمكيف إلى سببيف ىما:

 أىمية استثمار معرفة العامميف كخبراتيـ في المؤسسة كتنظيميا.

 حاجة العامميف إلى إدارة العمؿ بأنفسيـ ،كالتي تيكلًد كتبني التنافسية العالية لدييـ.
 الموارد التكنولوجيا :كيقصد ىنا بالتكنكلكجيا المستخدمة داخؿ المؤسسة ،كالتي تعمؿ عمى تقديـو
اتصاالت فعالة بيف المؤسسة كالمجتمع المحمي ،ككذلؾ تكفير
خدمات أفضؿ لمعمبلء ،كتكفير
اتصاالت بيف العامميف أنفسيـ ،حيث أصبحت التكنكلكجيا النافذة التي تفتأ عمى العالـ ،كأصبأ
و
ً
بشكؿ خاص ،عمى مدل امتبلكو لمتكنكلكجيا
بشكؿ عاـ كالمؤسسة
قياس مدل تقدـ المجتمع
كتسخيرىا لفائدة المجتمع (الدجني. )112 : 2011 ،

المنظمي :تحدثت العديد مف الدراسات حكؿ أىمية "التعمـ المنظمي" ،أك التعمـ داخؿ
 التعمـ ُالمؤسسة كىك ما يعرؼ بمدل تكافر المعمكمات داخؿ المؤسسة؛ حتى يتـ استخداميا في
ظركؼ العمؿ كمكاجية التغيرات الدائمة ،كتتـ خبلؿ ىذه العممية مف خبلؿ تبادؿ المعمكمات

بيف المؤسسة كالمجتمع كالعامميف أنفسيـ ،كنتيجةن لذلؾ ينكسر الركتيف داخؿ المؤسسة كتصبأ

التقاليد ال معنى ليا ،خصكصان عندما يتـ تشارؾ المعمكمات بيف جميع المستكيات في

المؤسسة.

 إدارة الجودة الشاممة :تيدؼ عممية إدارة الجكدة الشاممة إلى الحصكؿ عمى نتائج ذات جكدةعالية كاستمرار عممية التحسيف كجمع احتياجات المستفيديف مف أجؿ خدمتيـ ،حيث أصبحت

المؤسسات تعتبر إدارة الجكدة الشاممة مدخؿ تكاممي؛ مف أجؿ تحسيف إدارة العامميف عمى
اإلدارة العممية الذاتية لعمميـ (. )Makk & et al., 2002:27

يتضأ مما سبؽ أف مككنات األداء المؤسسي تتمثؿ في :البعد البشرم ،كالييكؿ التنظيمي

كادارتو ،كاستخداـ التقنية الحديثة كالجكدة الشاممة ،كالتعمـ التنظيمي ،كيرل الباحث أنو مف
الضركرم النظر لمبيئة الخارجية لممؤسسة ،فقد تككف ىناؾ بعض المككنات الميمة التي تؤثر عمى

األداء المؤسسي ،مثؿ األنظمة كالقكانيف ،أكثر مف أم مككف آخر.

مبررات تحسيف األداء المؤسسي:
فرضت مجمكعة مف المتغيرات عمى المؤسسات بشكؿ عاـ كالمؤسسات التربكية بشكؿ خاص
اتخاذ مجمكعة الترتيبات الضركرية لضماف إستم ارريتيا كتحقيؽ الميزة التنافسية ليا كتدعيـ قدراتيا،

بؿ كفرضت عمييا ضركرة التغيير في أساليبيا التقميدية في سبيؿ االرتقاء باألداء المؤسسي.
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كعميو ،فإف مف أىـ المبررات كاألسباب التي تدفع باتجاه ضركرة تحسيف األداء المؤسسي

كتطكيره  ،ما يمي -:

 -1معدالت التغير السريعة :حيث غدا التغير ىك الثابت الكحيد الذم تتعامؿ معو المنظمات في
عصرنا الحديث ،حيث تتسـ الظركؼ البيئية بدرجة عالية مف المفاجآت المتبلحقة.

(عمي)17 :2005 ،

كيمكف القكؿ أيضان أف ىذا التغير قد طاؿ الجامعات كغير في مجاؿ رؤيتيا كرسالتيا لتكاكب

كؿ ما ىك جديد ،فبعد أف كانت ىذه المؤسسات مكانان لتخريج الكفاءات كتغذية سكؽ العمؿ
باحتياجاتو ،أصبحت أداة المجتمع لمتغير.

 -2زيادة حدة المنافسة :فمف الخصائص ليذا العصر تسارع األحداث ،كتراكـ المعرفة ،كتنكع
أشكاؿ الصراع فيو ،إلى الحد الذم تسكد فيو مختمؼ مجاالت الحياة (طعيمة .)71 :2006 ،
كتتحدـ حدة التنافس بالنسبة لممؤسسات التربكية كالجامعات في ظؿ اإلقباؿ الشديد عمى
التعميـ العالي كاتساع دائرتو كتراجع الدعـ الحككمي لو ،كليس مف الغمك في القكؿ بأف مصير األمـ

كتفكؽ الدكؿ أصبأ مرىكنان بسمعة تنافسية جامعاتيا ،كابداع أبنائيا ،في ظؿ ظركؼ فرضت عمى

الجامعات ضركرة التكاجد كالتميز أك التبلشي كاالندثار.

 -3المحافظة عمى استقرار المؤسسة في ظروؼ متقمبة :حيث يساعد األداء في المحافظة عمى
استقرار المؤسسة كمكانتيا ،فاالستقرار الداخمي يمثؿ القدرات الذاتية كالقدرة عمى ترتيب مقدراتيا،

كىك ما يتطمب المراجعة الداخمية باعتبارىا شقان أساسيان لبلستمرار ،كعمى الجانب اآلخر فإف المكانة
تعكس المكقع التنافسي المتميز لممؤسسة بيف بقية المؤسسات العاممة في نفس المجاؿ.

(المدىكف)96 :2014 ،

كىذا ما يتطمب مف مؤسسات التعميـ العالي(الجامعات) المحافظة عمى ميزتيا التنافسية في ظؿ
التكسع فييا ،خاصة في محافظات غزة خبلؿ السنكات الماضية .

 -4تنامي الشعور بالجودة :فقد تزايد االىتماـ بمكضكع الجكدة كمؤشراتيا عالميان ،خبلؿ العقديف
اآلخريف ،كأصبحت الجكدة ظاىرة كلغة عالمية لمتميز في األداء ،كتحقيؽ الرضا في السمع

كالخدمات ،كما أصبحت المؤسسات تكلييا اىتمامان خاصان ،لككنيا تمثؿ فمسفة إدارية كأسمكبان ناجعان

يمكف المؤسسات مف تحقيؽ ميزة تنافسية (التميمي.)67 :2005 ،

كالجكدة في الجامعات تعني قدرتيا عمى تقديـ خدمة بمستكل عاؿ يفكؽ منافسييا تستطيع مف

خبلليا الكفاء باحتياجات كرغبات (الطبلب-المجتمع -أصحاب المصالأ -سكؽ العمؿ) كبشكؿ قد
يفكؽ تكقعاتيـ كيحقؽ الرضا لدييـ .
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 -5ثورة تكنولوجيا المعمومات :فقد طالت التكنكلكجيا المعمكمات جميع جكانب العمؿ التنظيمي ببل
استثناء ،فالممارسات اإلدارية كالتخطيط لؤلفراد كالمؤسسات أصبأ مرتبطان ارتباطان مباش انر بالتقدـ
الحادث في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات (زايد.)79 :2003 ،

كلقد انعكس ىذا التقدـ كالثكرة التكنكلكجية عمى أداء الجامعات ،مف حيث اإلدارة كأساليب التعميـ،

فسادت اإلدارة اإللكتركنية ،كدخمت في جميع مجاالت التعميـ كالتعميـ الجامعي ،بؿ كاتجيت بعض
الجامعات إلى تكحيد العمؿ اإللكتركني فييا مف خبلؿ جامعات افتراضية .

إف كؿ ما سبؽ مف مبررات ،يحتـ عمى جميع المؤسسات بشكؿ عاـ كالتعميـ بشكؿ خاص ،الذىاب

في اتجاه تحسيف (تجكيد) األداء بما يضمف ليا االستمرار كالتنافس .
المتطمبات الرئيسة لتحسيف األداء المؤسسي :

كيتطمب تحسيف أداء أم مؤسسة تكازف العناصر األربعة التالية (الجكدة ،كاإلنتاجية،

كالتكنكلكجيا ،كالتكمفة)؛ ألف تكازف ىذه العناصر يؤكد أف تكقعات كاحتياجات أصحاب المصمحة في
المؤسسة قد أيخذت في عيف االعتبار ،كتحتاج عممية التحسيف المستمر إلى متطمبات رئيسية كىي:
 تحديد أىداؼ التحسيف.

 تحديد متطمبات التحسيف المادية كالبشرية عمى شكؿ خطة عمؿ (تخطيط التحسيف).
 تكفير الدعـ الدائـ كالمستمر مف قبؿ اإلدارة العميا.
 تشكيؿ لجنة عميا لتنسيؽ عمميات التحسيف.

 تشكيؿ فرؽ التحسيف كتحديد سمطاتيا كمسؤكلياتيا.

 جعؿ قنكات االتصاؿ مفتكحة أماـ كؿ مف يعمؿ في مجاؿ التحسيف.
 التحفيز الدائـ كالمستمر لمعنصر البشرم (المدىكف.)54 :2014 ،
كحتى تؤتي ىذه العممية ثمارىا فبل بد مف أف تقكـ عمى المبادئ التالية:

 ليس لعممية التحسيف المستمر نياية ،فيي مستمرة ما دامت المؤسسة قائمة.
 التحسيف المستمر عمميةه شاممةه لجميع إدارات المؤسسة كأقساميا كأنشطتيا.
 تحتاج عممية التحسيف إلى جيكد جميع مف يعمؿ في المؤسسة.
 ال يعني عدـ كجكد أخطاء تكقؼ التحسيف.

 ال ينبغي تصحيأ األخطاء ،بؿ يجب القضاء عمييا تمامان (العتيبي.)25:2012 ،
في ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ أف األبعاد السابقة تسيـ في بناء ك استم اررية نجاح المؤسسة،
بما يشمؿ كؿ بعد مف عكامؿ تؤثر في صياغتيا كتشكيميا ،فاألىداؼ التي تعمؿ المؤسسة بكافة

عناصرىا لتحقيقيا تحدد مسارات العمؿ لكؿ األفراد المشاركيف فييا ،بما يضمف التحسيف المستمر.
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خطوات تحسيف األداء المؤسسي وتطويره -:
إف مككنات المؤسسة ال تكجد منفصمة عف بعضيا ،بؿ مترابطة تتكامؿ لتحقيؽ غرض

المؤسسة كرسالتيا ،كعميو كاف تحسيف األداء ليا كفييا مبني عمى مجمكعة مف الخطكات ،ذكرىا
العميمات ( )2004في -:

 مرحمة االستعداد :كىي المرحمة التي يتـ القناعة بضركرة التحسيف ككجكد نظاـ لمتطكيركالجكدة كمف ثـ ترجمة تمؾ القناعة مف خبلؿ االلتزاـ الجاد لمعامميف ،ككذلؾ تحديد

األشخاص المناسبيف إلدارة ىذا النظاـ كالحفاظ عميو ،كتدريبيـ كتحديد أدكارىـ بكضكح
ضمف برنامج محدد ،ككذلؾ كضع جدكؿ زمني لتطبيؽ برامج التطكير كتخصيص المكارد .

 -مرحمة التنفيذ  :كالتي تشمؿ عمى ضركرة التأكد مف :

 -1مبلئمة األنظمة كالبرامج المطبقة لطبيعة المؤسسة.
 -2دقة إجراءات التحسيف التنفيذية .

 -3كضكح التعميمات لكافة القطاعات كاإلدارات .

 -4تككيف فريؽ لمتدقيؽ الداخمي كالمراجعة الذاتية .
 -5مراجعة تطبيؽ التطكير بصكرة دكرية لمتأكد مف الفعالية .

 مرحمة ما بعد التنفيذ :كالتي تشمؿ عمى : -1مبلحظة كمتابعة الخطكات التنفيذية .

 -2تحديد أكجو القصكر كتبلفييا أكؿ بأكؿ .

 -3متابعة مستكل األداء لضماف المنافسة عمى مستكل رفيع .
 -4الحرص عمى زيادة ثقة العمبلء كالمتعامميف مع المؤسسة .
 -5إرساء فمسفة التطكير التي تسعى المؤسسة دكمان إلى تحقيقيا .

(العميمات)63 :2004 ،

كيرل مخيمر كآخركف ( )2000أف ىناؾ مجمكعة مف الخطكات المقترحة لكضع منيجية

مبلئمة لتحسيف األداء المؤسسي ،كالتي تتمثؿ في -:

 القياـ بدراسات تفصيمية لمعكامؿ التي تؤثر في األداء المؤسسي ،بما في ذلؾ العكامؿ-

الخارجية كالداخمية كالمكائأ كالقكانيف كاألنشطة .

تحديد نقاط القكة كالضعؼ لدل المؤسسة مف أجؿ تعظيـ االستفادة مف نقاط القكة ،كالتغمب

عمى نقاط الضعؼ بيدؼ تخفيؼ اآلثار السمبية ليا .

 إعداد برامج تفصيمية لتكعية العامميف بالمؤسسة في المستكيات اإلدارية بالمفيكـ الحديثلؤلداء المؤسسي بيدؼ خمؽ ثقافة داخمية محفزة .
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 -تشكيؿ فريؽ مف الخبراء لتحميؿ المشاكؿ المتنكعة التي تكاجييا المؤسسة.

 تطكير نظـ المعمكمات مف أجؿ تكفير البيانات البلزمة لتطبيؽ المفيكـ الحديث لؤلداءالمؤسسي .

 تطكير مجمكعة مؤشرات لقياس األبعاد المختمفة لؤلداء كالتي تغطي جكدة الخدماتكالكفاءة في استخداـ المكارد ،كالفاعمية في تحقيؽ األىداؼ.

 -إجراء مقارنات متعددة لمحكـ عمى كفاية األداء المؤسسي بما في ذلؾ :

مقارنة األداء الحالي باألداء الذم تحقؽ في الفترة السابقة ،كمقارنة األداء الفعمي باألداء

المخطط .

 تحديد مجاالت التحسيف في ضكء المقارنات التي تمت . -تطبيؽ برامج كاضحة كمحددة لتطكير األداء استنادان إلى االلتزاـ التاـ مف جانب العامميف.

(مخيمر كآخركف)190 :2000 ،

كلضماف سير خطكات تحسيف األداء المؤسسي  ،كجب تقسيـ األدكار كفؽ ما يمي :

 .1القائموف برعاية المشروع :كىك الفرد أك الجماعة التي تقرر إمكانية القياـ بمشركع
التحسيف.

 .2المستيدفوف مف تحسيف األداء :كىـ األفراد الذيف سكؼ يغيركف في أدائيـ الفعمي ،كىـ
يمثمكف مركز اىتماـ جيكد تحسيف األداء.

 .3المدافعوف عف المشروع :ىـ األفراد الذيف يدعمكف فكرة التغيير ،أك عممية تحسيف األداء
كلدييـ القدرة عمى الحصكؿ عمى دعـ اإلدارة العميا لممؤسسة.

 .4خبراء تحسيف األداء (تكنولوجيا األداء اإلنساني) :كىـ الخبراء الذيف يقكمكف بتشخيص
مشكبلت التطبيؽ المحتممة ،كيضعكا خطط التعامؿ معيا ،كيساعدكا في تطبيؽ المشركع

بفاعمية ،كمشاركة الخبراء الذيف يمتمككف ىذه الخبرات عام هؿ يساعد في نجاح مشركع

تحسيف األداء (أـ العز.)13:2012 ،
مراحؿ تحسيف األداء المؤسسي:

كيرل النجار ( ،)2014كأبك حسنة ( ،)2014كالدجني ( ،)2013أف الخطكات الرئيسية
و
أساسية متتالية ىي:
احؿ
لتحسيف األداء تمر بأربع مر ى
أوالً :أىداؼ المؤسسة وقياس األداء :التي مف خبلليا يتـ تحديد رسالة المؤسسة كاألىداؼ البعيدة
المدل كالقريبة المدل لممؤسسة كمؤشرات األداء ككضعيا حيث أكلكياتيا ،ثـ قياس مستكل األداء
الحالي لممؤسسة كبالتالي قياس فجكة األداء (النجار.)68 :2104 ،
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ثانياً :تشخيص مشاكؿ األداء وتحميميا :يعني تشخيص مشاكؿ األداء الرئيسية "القكل المعكقة"

التي تكاجو المؤسسة كتصنيؼ تمؾ المشاكؿ طبقان ألىميتيا النسبية ،كامكانيات حميا ،ثـ تشخيص
القكة الدافعة "الفرص الممكنة" كمدل قدرة كبلن مف القكل المعكقة كالقكة الدافعة ،ثـ يتـ رسـ مخطط
تحميؿ األداء.

ثالثًا :استخراج استراتيجيات وبرامج لتحسيف األداء :الذم تتدرج تحت عقد جمسات لمعصؼ

الفكرم؛ لكشؼ أفكار العمؿ المبدعة مف أجؿ تقميص مفعكؿ القكل المعكقة كتقكية مفعكؿ القكل
الدافعة ،ثـ تحميؿ كفرز أفكار العمؿ كفرزىا إلى استراتيجيات كبرامج عمؿ لمعالجة كؿ قكة.
اربعاً :الترتيبات الالزمة لمتطبيؽ :حيث يتـ تحديد صعكبات تطبيؽ برامج العمؿ كتشخيص

االستراتيجيات البلزمة لمبدء بالتغيير ،ثـ تحديد المساعدة المطمكبة لبرامج العمؿ ،كذلؾ خبلؿ تحديد

األسبقية العالية كترتيب تطبيقيا كاختيار التكقيت المناسب ،ثـ تشكيؿ فرؽ عمؿ لمتأكد مف تطبيؽ
خطة تحسيف األداء كبرامج اجتماعات لممراجعة الدائمة المستمرة (الدجني.)54 :2013 ،

كقد استعرضت صياـ ( )2010مجمكعة مف الخطكات المقترحة؛ لتطكير منيجية مبلئمة

لتحسيف األداء المؤسسي:
 .1القياـ بدر و
اسات تفصيمية لمعكامؿ التي تؤثر في األداء ،بما في ذلؾ العكامؿ الخارجية
كالعكامؿ الداخمية ،ككذلؾ المكائأ ،كالقكانيف ،كاإلجراءات ،كاألنشطة التي يشتمؿ عمييا

األداء المؤسسي.

 .2تحديد نقاط القكة نقاط كالضعؼ لدل المؤسسة ،مف أجؿ تعظيـ االستفادة مف نقاط القكة،
كالتي تشمؿ المزايا النسبية التي تتمتع بيا المؤسسة ،ككضع استر و
اتيجية كاضحة؛ لمتغمب
عمى نقاط الضعؼ بيدؼ تخفيض اآلثار السمبية ليذه الجكانب عمى األداء المؤسسي.

 .3إعداد برامج تفصيمية لتكعية العامميف بالمؤسسة عمى جميع المستكيات اإلدارية بالمفيكـ
الحديث لؤلداء المؤسسي؛ بيدؼ خمؽ و
ثقافة داخمية بالمفيكـ الكمي لؤلداء المؤسسي.
 .4إجراء حصر شامؿ لممشاكؿ كالتحديات التي تكاجو األداء المؤسسي ،كذلؾ مف خبلؿ
و
منيجية كاضحة تشمؿ :استقصاء آراء المتعامميف مع المؤسسة ،كآراء العامميف فييا ،كآراء
الجيات الرقابية بشأف أداء المؤسسة.

 .5تشكيؿ فريؽ مف الخبراء لتحميؿ المشاكؿ المتنكعة التي تكاجييا المؤسسة في المجاالت
المختمفة.

 .6تطكير نظـ المعمكمات بالمؤسسة؛ مف أجؿ تكفير البيانات كالمعمكمات البلزمة لتطبيؽ
المفيكـ الحديث لؤلداء المؤسسي.
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 .7تطكير مجمكعة مؤشرات؛ لقياس األبعاد المختمفة لؤلداء المؤسسي تغطي الجكانب
األساسية :جكدة الخدمات ،كالكفاءة في استخداـ المكارد االقتصادية ،كالفعالية في تحقيؽ

األىداؼ ،كمبلئمة البرامج التي تقدميا المؤسسة الحتياجات المستفيديف.
و
و
مناسبة؛ لمقياـ بعمميات القياس باستخداـ المؤشرات التي تـ التكصؿ إلييا في
آليات
 .8تطكير
الخطكة السابقة.

 .9إجراء مقارنات متعددة لمحكـ عمى كفاية األداء المؤسسي بما في ذلؾ:

 مقارنو األداء الحالي باألداء الذم تحقؽ في الفترة السابقة.
 مقارنة األداء الفعمي باألداء المخطط.

 مقارنة األداء الفعمي بأداء المؤسسات المناظرة باستخداـ ما يعرؼ بمرجعية األداء.
 .10تحديد مجاالت التحسيف كالتطكير عمى ضكء المقارنات التي تمت في الخطكة السابقة.

 .11تطبيؽ برامج كاضحة ،كالقياـ بخطكات محددة لتحسيف األداء المؤسسي كتطكيره ،استنادان
إلى االلتزاـ التاـ مف جانب العامميف بالمؤسسة بتحسيف األداء المؤسسي كتطكيره.

(صياـ)50 :2010 ،
أبعاد تحسيف األداء المؤسسي:
بعد عرض اإلطار المتعمؽ بمكضكع األداء المؤسسي كجد الباحث أف عممية تحسيف األداء
المؤسسي تتضمف عدة أبعاد كجكانب منيا:

 -1الحكـ واإلدارة :يتعمؽ ىذا البعد بالقيادة كاإلدارة التي تدير المؤسسة ،كبالبنية التنظيمية لمبناء
و
منظكمة بشر و
و
كمادية،
ية
المؤسسي التي مف خبلليا تحقؽ إدارة المؤسسة أىدافيا ،في إطار
و
و
اضحة ،كأنظمة كقكانيف معتمدة تعمؿ عمى تنظيـ العمؿ مف خبلؿ العمؿ
سياسات ك
تحتكـ إلى
بمكائأ تفصيمية لكؿ مجاؿ مف مجاالتيا ،باإلضافة إلى ىياكؿ ترسـ مسار اتصاالتيا كحدكد
مسؤكليات العامميف فييا ككاجباتيـ ،كما تتطمب أف تككف بيئة العمؿ تتناسب كطبيعة أعماليا،
كثقافة تنظيمية تسيـ في تكحيد اتجاىات المكظفيف نحك رسالة المؤسسة كرؤيتيا ،كربط

عناصر الحكـ كاإلدارة بمنظكمة رقابية تيدؼ إلى تقكيـ المسار ،كتحسيف األداء ،كتطكير بنية

العمؿ التنظيمي (الدجني.)154 :2011 ،

 -2نطاؽ المؤسسة :يشير ىذا البعد إلى جكىر عمؿ المؤسسات التعميمية  ،كدكرىا الرئيس،
الرتباطو بقياس مدل فاعمية المؤسسة في تقديـ خدماتيا التعميمية كالبحثية ،كمعرفة مدل

انسجاـ برامجيا التعميمية مع رؤيتيا كرسالتيا المراد تحقيقيا ،باإلضافة إلى معرفة األثر الذم
تتركو المؤسسة التعميمية في جكانب المجتمع المحتضف ليا ،كبالتالي يتـ التحقؽ مف مدل
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تبادؿ المنفعة بيف المؤسسة كالمجتمع كقياس سمعتيا عمى الصعيد المحمي كالدكلي ،كيتضمف
و
متطمبات منيا:
ىذا البعد عدة
 البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسات التعميمية كالتي تؤدم إلى تخريج طمبة ذكم كفاءة،
مزكديف بالميارات ،كالمعارؼ ،كالقدرات العممية كالبحثية ،كمف ىنا فإف عممية تقييـ البرامج
كاستم اررية تحسينيا كتطكيرىا ىي مسئكلية مستمرة لممؤسسة ،كعمييا تطكير برامجيا،

كتعديؿ خططيا  ،كمكاردىا  ،كمككناتيا استجابةن لتغير ظركؼ المجتمع كحاجاتو ،كحاجة
مؤسساتو؛ مف أجؿ اإلبقاء عمى برامج تعميمية ذات مستكل و
عاؿ مف الجكدة.
 المشاركة المجتمعية التي أصبحت كظيفة رئيسية مف ضمف كظائؼ المؤسسات التعميمية،

كىدفان ثابتان تسعى لتحقيقو عمى أفضؿ صكرة ،نظ انر إلى أف مخرجاتيا التعميمية ترتبط

ارتباطان كثيقان بسكؽ العمؿ ،باإلضافة تعمؿ عمى رفد المجتمع بكككبة مف الككادر البشرية

المؤىمة كالتي تسيـ في حؿ المشاكؿ كتنمية المجتمع (ربابعة.)145 :2011 ،

 -3الموارد المؤسساتية والخدماتية:

تعد مكارد المؤسسة مف العكامؿ األساسية ،التي تساعد المؤسسة عمى القياـ بمياميا التي
تضمنتيا رسالتيا كأىدافيا ،كما تعمؿ المؤسسة عمى تطكير ىذه المكارد؛ لتحقيؽ االستثمار األمثؿ
لممكارد البشرية كالمادية ،كتؤثر ىذه المكارد عمى المؤسسة في قدرتيا عمى تحقيؽ المعايير المطمكبة

إلى درجة التميز التي تمكنيا مف تحسيف أدائيا ،كلتحقيؽ ذلؾ ينبغي مراعاة المتطمبات التالية:

و
بعناية،
 المكارد البشرية ،حيث يجب عمى المؤسسة أف تعمؿ عمى اختيار مكاردىا البشريةكتسعى إلى استقطاب األكفاء؛ حتى تستطيع تقديـ خدمات أفضؿ ،باإلضافة إلى العمؿ عمى

تطكير مكاردىا البشرية كتحسيف أدائيا.

 المكارد المالية كالمادية ،حيث أف العمؿ المؤسسي ال يكتمؿ بدكف تكافر المكارد المالية كالمادية،كخاصةن في الجامعات كالكميات ،نظ انر ألف امتبلؾ المعرفة تحتاج إلى تطبيقيا ،باإلضافة إلى

أف تكافر المكارد المالية كالمادية تعمؿ عمى تشجيع عممية التحسيف كالتطكير في أداء

المؤسسات ،كبالتالي عمييا إيجاد مصادر تمكيؿ كافية كالعمؿ عمى تكفرىا؛ إلثراء عممية البحث
كالتطكير معان (العتيبي.)58 :2012 ،

كىذا ما تابعناه في المشاريع المشتركة بيف الكميات كالجامعات كخاصةن في كميات التربية في
الجامعات الفمسطينية الثبلث (اإلسبلمية كاألزىر كالقدس المفتكحة) التي عممت عمى تكفير و
دعـ
خارجي لتطكير العامميف فييا ،كتكفير األجيزة كالمعدات البلزمة لدعـ عممية البحث العممي

كالتطكير.
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كتعد المكارد البشرية ىدفان كادارة في الكقت نفسو ،في مجاؿ التنمية القكمية فاليدؼ النيائي

لمتنمية ىك رفاىية المجتمع بكجو عاـ ،كمف ناحية أخرل يشكؿ المكرد البشرم المؤىؿ عنص انر ال
يمكف االستغناء عنو في عممية اإلنتاج (الييتي.)99 :2010 ،

لذلؾ تحقؽ تنمية المكارد البشرية مزايا كبيرة عمى األفراد كالمؤسسات عمى حد سكاء،

كتيدؼ إلى زيادة قدرة العامميف كتحمؿ أعباء كمسؤكليات أكبر بنجاح ،كترتبط عممية تنمية الفرد

مف خبلؿ زيادة معارفو كقدراتو كتطكير سمككو بما يساعد في تحسيف أدائو .

(الطراكنة كآخركف)241:2011 ،

كتعد عممية تطكير كتحسيف األداء المؤسسي عممية تنطكم عمى أنشطة مخططة كشاممة لممؤسسة

ككؿ ،كتتـ كفقان الستراتيجيات كخطط كبرامج كاضحة كمحددة في أىدافيا كأكلكياتيا كأساليبيا،
كتسيـ في تحقيؽ استخداـ المكارد البشرية كالمادية كالفنية المتاحة بأفضؿ صكرة ممكنة ،كبطريقة

عممية كانسانية ،كتستيدؼ تحقيؽ األىداؼ كتمبية احتياجات كؿ مف العامميف فييا كالمتعامميف معيا

(النجار.)13 :2014 ،

كقد أكرد بركات ( ، )2005مجمكعة مف األبعاد ذات العبلقة بتحسيف األداء المؤسسي ،كىي :
 -1األبعاد اإلنسانية :كالتي تشمؿ االىتماـ بالعنصر البشرم كالحرص عمى إشباع احتياجاتيـ
كتطمعاتيـ ،كىذا يتحقؽ مف خبلؿ تحقيؽ رضا كؿ مف العامميف كالمتعامميف مع المؤسسة .

 -2األبعاد التنظيمية :كىي أىـ ما يؤثر في األداء المؤسسي مثؿ( :الييكؿ التنظيمي ،كالتحديد
الجيد لمصبلحيات ،كأنماط القيادة كنطاؽ اإلشراؼ ،كاألجكر كنظـ الحكافز كالمكافآت،

كالتكنكلكجيا المستخدمة....كغيرىا)

 -3األبعاد البيئية :كالمتمثمة في القكانيف المؤثرة في عمؿ ىذه المنظمات كاالىتماـ بتطكير القيـ
كاألفكار كاألطر الثقافية لؤلفراد ،كقكاعد السمكؾ االجتماعي المرتبط بالعمؿ.
(بركات)111 :2005 ،
كتتحدد عممية تحسيف األداء بمجمكعة العمميات كاإلجراءات الرامية إلى تحقيؽ مستكل مف
الجكدة ،يطمئف بو الطبلب كأكلياء األمكر كأرباب العمؿ إلى المعايير التي تحكـ الجامعة ،كالبرامج
المعتمدة بيا  ،كآليات تطبيقيا لضماف التحسيف المستمر لمستكيات األداء.

(الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد)11 :2009 ،

كيمكف تحديد األىمية بالنقاط التالية:

 مكاكبة التحكؿ الحاصؿ في انتقاؿ الكظائؼ مف قطاع الصناعة إلى قطاع الخدمات. تكجيو األفراد الجدد أك تعريفيـ بشتى أنكاع النشاطات كالكظائؼ المعطاة ليـ ،كارشادىـ أكتعميميـ كيفية كنكعية األداء المتكقع منيـ.
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 تحسيف ميارات كزيادة قدرات األفراد ،كرفع مستكل أدائيـ بما يطابؽ معايير األداء المحددليـ.

 تييئة األفراد لتبكء كظائؼ مستقبمية ،أك تحضيرىـ لمكاجية كافة التغييرات التكنكلكجيةكالمعمكماتية كالتسكيقية.

 -تييئة األفراد لمكاجية التحديات التي تفرضيا البيئة الخارجية لممؤسسة في عدة مجاالت.

(أبك ريا)52 :2014 ،

 -4الجودة والتطوير:

و
آليات لمكاكبة ىذا التطكر،
إف التطكر التكنكلكجي كالمعرفي جعؿ المؤسسات تبحث عف

كاف مف أبرزىا عمى صعيد المؤسسات التعميمية إدخاؿ مفيكـ الجكدة ،كالذم بدكره عمؿ عمى
إحداث التطكر في التفكير االستراتيجي لدل العامميف فييا ،حتى بدأنا نممس أف التغيير أصبأ ثقافة

سائد ة فييا ،كأف عممية التطكير أصبحت متبلزمة لعممية تحسيف أدائيا كتجكيد عمميا عمى المستكل
الفردم كالجماعي ،كعمى مستكل النظـ كالعمميات ،كمف ثـ عمى مستكل مخرجاتيا التي تعتبر

مؤش انر تقيس بيا مف خبلليا مستكل تقدميا (الدجني.)157 :2011 ،

إف االرتقاء بالجكدة في مؤسسات التعميـ العالي مرتبط إلى حد كبير بقدرتيا عمى القياـ باألدكار

المتكقعة منيا مثؿ  :تنمية قدرات الطمبة المعرفية كاالجتماعية كصقميا كاثرائيا ،كمساعدة الطمبة
عمى كسب المعارؼ كالميارات المفيدة ليـ في حياتيـ المينية كالعممية ،كنشر المعرفة العممية
كالعمؿ عمى تقدميا ،كالمحافظة عمى التراث الثقافي لممجتمع كاثرائو .

(أبك الرب كآخركف)54 :2010 ،

كتعد البيئة الجامعية مف العكامؿ المؤثرة في تحسيف عممية التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة ،كتحفيزىـ
نحك االستمرار كالتفكؽ ،باعتبار أف بيئة الجامعة جاذبة الىتماماتيـ كميكليـ ،حيث يتحسف أداء

الطمبة ،كيشعركف بمزيد مف الرضا في الكميات كالجامعات التي تمتزـ بنجاحيـ ،كتطكر كتنمي
عبلقات عمؿ كركابط اجتماعية إيجابية بيف مختمؼ الجماعات في الجامعة.

(كيكه ،كآخركف)111 :2006 ،

 -5إدارة المعمومات /وذلؾ مف خالؿ:
حدد ادريس كالغالبي ( )2004استخدامات تكنكلكجيا المعمكمات في ثبلثة مجاالت ،كىي:

 -تكافر المعمكمات البلزمة لؤلعماؿ  :تستخدـ المؤسسات تكنكلكجيا المعمكمات كبصفة أساسية في

دعـ مياـ تمتد مف حساب المرتبات إلى تصميـ نماذج العركض إلى تصميـ مكاقع اإلنترنت التي
مف خبلليا يقكـ العمبلء بإرساؿ أكامر الطمب لممنتجات كالخدمات التي يرغبكف في شرائيا.
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 تعزيز االبتكار  :يمكف أف تساعد تكنكلكجيا المعمكمات في زيادة القدرة عمى االبتكار ،كيككفذلؾ مف خبلؿ قياـ المؤسسة بإيجاد طرؽ لتنفيذ األعماؿ إلكتركنيان.
 اختزاؿ الكقت كالمساحة  :تمثؿ تكنكلكجيا المعمكمات أداة لمقضاء عمى قيكد الكقت كالمساحة،ككأداء لمقضاء عمى قيكد المساحة يمكف تفيميا مف خبلؿ القدرة التخزينية التي تتمتع بيا ،كبالتالي
يمكف لممؤسسة أف تستخدـ أدكات متنكعة لتحطيـ قيكد الكقت الذم يستغرؽ في تشغيؿ كبث

المعمكمات (إدريس كالغالبي.)154 :2004 ،

يرل العالكؿ ( )2011أف أىمية إدارة المعمكمات تنبع مف ككنيا مكضكعان حديثان يتكامؿ مع غيره

مف المكاضيع الفكرية الحديثة في مجاؿ اإلدارة ،حيث إنيا تسيـ في تطكر المعرفة كايجاد التراكـ

المعرفي في ظؿ انتشار نظـ االتصاالت الحديثة كاتساع الشبكة العنكبكتية ،مما سيؿ انتشار
المعرفة كتبادليا ،ككذلؾ تسيـ في رفع مستكل أداء المؤسسات كتحقيؽ األىداؼ المرغكبة ،فمف
خبلليا تستطيع المؤسسات إد ارؾ ماىية المعرفة المستخدمة في أعماليا كتطبيقاتيا كمف ثـ كيفية

العمؿ عمى رفع كتطكير ىذه المعرفة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة (العالكؿ.)61 :2011 ،
كمف أجؿ إدارة المعمكمات بفعالية ككفاءة فقد تـ تصميـ نظـ خاصة بإدارة المعرفة ،تيدؼ إلى جمع

المعمكمات كتخزينيا كاسترجاعيا كنقميا ،بحيث تعمؿ ىذه الكظائؼ مع بعضيا بشكؿ متكامؿ كقد
ذكر حجازم عدد ان منيا ،ىي (حجازم.)11 :2005 ،
 -6خدمة المستفيديف:

إف خدمة المستفيديف كآرائيـ ىي إحدل الركائز األساسية لقدرة مختمؼ المؤسسات عمى البقاء
كاالزدىار ،فكممة المستفيد تكحي بالدؼء في التعامؿ الذم يجب أف يحظى بو المستفيد ،لذا يجب

أف يحظى جميع المستفيديف مف المدرسة بأفضؿ كأرقى خدمة ليـ دكف تمييز ،ككضع استراتيجية

تكفؿ تحقيؽ ذلؾ ،مبنية عمى متطمباتيـ كاحتياجاتيـ كتكقعاتيـ.

كتعرؼ الخدمة بأنيا ":عممية إنتاج منفعة غير مممكسة بالدرجة األساس ،إما بحد ذاتيا أك

كعنصر جكىرم مف منتج مممكس ،حيث يتـ مف خبلؿ أم شكؿ مف أشكاؿ التبادؿ إشباع أك رغبة
مشخصة لدل المستفيد (العبلؽ كالطائي.)16:2009 ،
كتنفرد الخدمة بعدد مف الخصائص المتفؽ عمييا مف قبؿ الباحثيف كالمتخصصيف ،كمف أبرزىا

الخصائص التالية:

 الالممموسية  :أم أف الخدمة غير مممكسة ،كبمعنى ليس ليا كجكد مادم ،يترتب عمى ذلؾصعكبة معاينتيا قبؿ شرائيا.
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 التالزمية :نعني بالتبلزمية درجة الترابط بيف الخدمة ذاتيا كبيف الشخص الذم يتكلىتقديميا ،لذلؾ يتطمب حضكر طالب الخدمة إلى أماكف تقديميا .

(العبلؽ)48-45 : 2009 ،

 عدـ التجانس في المخرجات :مف الصعب إيجاد معايير نمطية لئلنتاج في حالة الخدمات،-

فكؿ نكع مف الخدمات ليا طرؽ مختمفة في كيفية قياسيا.
اليالمية والفناء :تعني ذات طبيعة غير قابمة لمتخزيف

 الممكية :تعني عدـ امتبلؾ المستفيد لمخدمة ،لكف لو الحؽ في استعماليا لفترة معينة فقط .(الضمكر)29 -27 : 2009 ،

أما عف سمات الخدمة المتميزة ,فيحددىا الطراونة وآخروف ( )2011في:

 اإلصغاء كالفيـ كاالستجابة السريعة لرغبات كحاجات كتكقعات المستفيديف. -تطكير استراتيجية خدمة متميزة كتعميميا عمى جميع العامميف.

 كضع معايير دقيقة كمحدد لتقييـ جكدة الخدمة ،كقياس مستكل الخدمات الفعمية كفقان ليذهكبصكرة منتظمة.

 استخداـ مكظفيف مؤىميف كتدريبيـ ،كتحفيزىـ ،كتخكيميـ الصبلحيات الكافية لخدمةالمستفيديف.

 االعتراؼ باإلنجازات المتميزة في خدمة المستفيديف ،كمكافأتيـ ،كاإلعبلف عنيا كتكريـالمكظفيف الذيف حققكىا (الطراكنة كآخركف.)152 – 151 :2011 ،

معايير األداء المؤسسي:

تعد معايير األداء المؤسسي نتاج لعمؿ كخبرات مرت بيا المؤسسة لتصيغيا في نقاط معيارية كىي

ترتكز عمى المعايير التالية :

المعيار األوؿ :الفمسفة والرسالة:
يجسد ىذا المعيار اإلطار القيمي لممؤسسة مف خبلؿ التركيز عمى أىمية تحديد المنطمقات
األساسية التي تحكـ مسار العمؿ ،كتحدد غاياتو ،كالغرض الذم مف أجمو قامت المؤسسة ،كىي

الخطكة التي تعبر عف مرحمة ميمة مف مراحؿ العمؿ التنظيمي ،كىي مرحمة التككيف كالتخطيط،
كاذا كاف مف المسممات الضركرية ليذه المرحمة ىك صياغة رسالة  ،كأىداؼ المؤسسة ،فإف تأطير

المؤسسة ،كقكلبتيا ،كتكحيد نيجيا ،ال بد أف يقكـ عمى فمسفة كاضحة كمحددة.

كال تككف الفمسفة مكتكبة ،كانما تفيـ مف خبلؿ سمكؾ أعضائيا ،أما في المؤسسات الكبيرة فيجب أف
تككف مكتكبة كمصاغة بعبارات مختصرة  ،كمحددة بحيث يفيميا المديركف ،كيقكمكف بشرحيا
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كتفصيميا لممكظفيف ،كالمؤسسكف ىـ مف يقكمكف بتحديد فمسفة المؤسسة  ،كالحفاظ عمييا ،كصيانتيا
باستمرار خبلؿ عمر كحياة المؤسسة.

المعيار الثاني :القيـ والثقافة التنظيمية (المعتقدات ,األعراؼ):
تؤثر القيـ في صياغة ق اررات المؤسسة المتعمقة بمستقبميا ،كتضع إطا ار أخبلقيا يمتزـ بو

الجميع ،سيما كأنو يعظـ مف مكانة المؤسسة في نظر المجتمع التي تعيش فيو ،كتعمؿ مف خبللو،

كقد لكحظ زيادة اىتماـ المؤسسات التربكية بتدريس بعض المقررات ذات العبلقة بأخبلقيات المينة

التي يتكجو الطالب لدراستيا كذلؾ لتعزيز القيـ كالضكابط األخبلقية المتفؽ عمي.

(أبك بكر)35 :2001 ،

كتتعدد القيـ المؤسسية التي تمتزـ بيا المؤسسات التعميمية بحسب طبيعة اليدؼ التي تسعى لتحقيقو

حيث يرل المدىكف (  ) 2014أنيا تتحدد في:

أ .قيـ متعمقة بالنمو والنجاح  :كتتحقؽ ىذه القيـ مف خبلؿ تقدير متطمبات العمبلء كاحتراـ
تكجياتيـ ،كالحفاظ عمى المركز التنافسي لممؤسسة التي يحققو التزاـ كافة العامميف بالمعايير المقرة.
ب .قيـ متعمقة باألماف  :بحيث يتركز ىدؼ المؤسسة عمى الحفاظ عمى حياة اإلنساف مف خبلؿ
تكفير بيئة آمنة كخالية مف المخاطر بإعداد القكاعد كاإلجراءات الخاصة باألماف كتدريب العامميف

عمييا ،باإلضافة إلى االلتزاـ بالحفاظ عمى البيئة المحيطة مف أم مخاطر قد تمحؽ بيا نتيجة لعمؿ
المؤسسة.
ج .قيـ متعمقة بالمعايير األخالقية لمسمكؾ  :كىذه القيـ ىي الطريؽ التي نحقؽ بيا النتائج مف
خبلؿ تعزيز قيـ األمانة كتقديـ مصمحة المؤسسة إذا ما تعارضت مع مصمحة الفرد ،كقيـ احتراـ
اآلخريف ،كىي مف أىـ القيـ التي تعبر عف رسالة المؤسسات التعميمية.

د  .قيـ متعمقة باحتراـ العامؿ وتحقيؽ الرضا الوظيفي  :باعتبار جميع العامميف ىـ شركاء في
تطكير المؤسسة ،كليـ الحؽ في االستماع آلرائيـ في تخطيط مستقبميـ كمستقبؿ مؤسستيـ ،كالعمؿ

عمى إشباع حاجاتيـ.

ق .قيـ متعمقة بتنمية األفراد واالعتراؼ بقدراتيـ  :ألف الذم يفشؿ في تنمية مف يعمؿ لديو فإنو
يخطط لمتراجع ،كتتحقؽ قيمة االعتراؼ بقدرات المكظفيف مف خبلؿ تمكينيـ كاتاحة الفرص لتطكير

ذكاتيـ كتحفيز كمكافأة المتميزيف المبادريف.

ك .قيـ متعمقة بالجودة  :تزكد مف خبلليا المؤسسة المستفيديف مف خدماتيا بمنتجات ،أك مخرجات
تستحؽ التقدير كخالية مف العيكب ،كتزداد أىمية ىذه القيمة في المؤسسات التعميمية كالتربكية ألنيا
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تتعامؿ مع الطالب ،ككنو المخرج الذم مف خبللو تتحقؽ التنمية المجتمعية بكافة تفصيبلتيا

(المدىكف .)87 : 2014 ،

كبيذا ينبغي عمى المؤسسة الجامعية صياغة قيميا كاإلعبلف عنيا في إطار خارج المؤسسة

يستيدؼ جميكر المتعامميف معيا ،كالمستفيديف مف خدماتيا ،كاطار داخؿ المؤسسة يتعمؽ
بالعامميف ،كىذا ما يجعؿ لمثقافة التنظيمية أثر مباشر في أدائيا ،باعتبارىا مجمكعة مف المعتقدات

كالقيـ التي تشكؿ سمكؾ العامميف تجاه مفردات العمؿ المؤسسي ،كاالنتماء ،كاإلخبلص ،كالحرص

عمى مكارد المؤسسة ،كممتمكاتيا ،كمستقبميا ،كتطكرىا.
المعيار الثالث :فعالية األداء اإلداري

يشكؿ األداء اإلدارم السمكؾ اإلدارم لمعامميف في المنظمات لتحقيؽ أىدافيا ،كبالتالي تبرز أىمية
تحديد الكاجبات كالمسؤكليات اإلدارية لكي يتسنى لممكظؼ معرفة كاجباتو كحقكقو ،كمف ثـ ممارسة

الصبلحيات كاالختصاصات المحددة لكظيفتو ،كتحمؿ المسؤكلية الناجمة عنيا.
كتتعدد العكامؿ التي تؤثر عمى األداء اإلدارم ,فيرل راشدة ( )2003أنيا:
 .1غياب الخطط واألىداؼ  :ال يمكف المنظمة قياس ما تحقؽ مف انجاز أك محاسبة العامميف
مستكل أدائيـ طالما أنيا تمتمؾ خطط تفصيمية لعمميا كأىدافيا ،كمعدالت اإلنتاج المطمكب

أدائيا ،كذلؾ لعدـ كجكد معيار محدد مسبقان لذلؾ ،حيث إنيا ال تممؾ معايير أك مؤشرات
لئلنتاج كاألداء الجيد ،كبذلؾ يتساكل المكظؼ ذك األداء الجيد مع المكظؼ ذم األداء

الضعيؼ.
 .2عدـ المشاركة في التخطيط وصنع القرار :يساىـ في كجكد فجكة بيف القيادة اإلدارية كالمكظفيف
في المستكيات الدنيا ،كبالتالي يؤدم إلى ضعؼ الشعكر بالمسئكلية كالعمؿ الجماعي لتحقيؽ
أىداؼ المنظمة ،كىذا يؤدم إلى تدني مستكل األداء لدل ىؤالء المكظفيف لشعكرىـ بأنيـ لـ

يشارككا في كضع األىداؼ المطمكب إنجازىا أك في الحمكؿ لممشاكؿ التي يكاجيكنيا في

األداء ،كقد يعتبركف أنفسيـ ميمشيف في المنظمة.

 .3اختالؼ مستويات األداء :مف العكامؿ المؤثرة عمى أداء المكظفيف عدـ نجاح األساليب اإلدارية
التي تربط بيف معدالت األداء كالمردكد المادم كالمعنكم الذم يحصمكف عميو ،فكمما ارتبط

مستكل أداء المكظؼ بالترقيات كالعبلكات كالحكافز التي يحصؿ عمييا كمما كانت عكامؿ
التحفيز غير مؤثرة بالعامميف ،كىذا يتطمب نظامان متمي انز لتقييـ أداء المكظفيف ليتـ التمييز بيف

المكظؼ المجتيد ذل األداء العالي كالمكظؼ المجتيد ذل األداء المتكسط كالمكظؼ الكسكؿ
كالمكظؼ غير المنتج.
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 .4مشكالت الرضا الوظيفي :عدـ الرضا الكظيفي أك انخفاضو يؤدم إلى أداء ضعيؼ كانتاجية
أقؿ ،كالرضا الكظيفي يتأثر بعدد كبير مف العكامؿ التنظيمية كالشخصية لممكظؼ ،مثؿ

العكامؿ االجتماعية كالسف كالمؤىؿ التعميمي كالجنس كالعادات كالتقاليد ،كالعكامؿ التنظيمية
كالمسئكليات كالكجبات كنظاـ الترقيات كالحكافز في المنظمة (راشدة.)9:2003،
 .5التسيب اإلداري :يعني ضياع ساعات العمؿ في أمكر غير منتجة بؿ قد تككف مؤثرة بشكؿ
سمبي عمى أداء المكظفيف اآلخريف ،كقد ينشأ التسيب اإلدارم نتيجة ألسمكب القيادة أك
األشراؼ ،أك لمثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة.

المعيار الرابع :إدارة األداء المؤسسي:

تيدؼ عممية إدارة األداء إلى الحصكؿ عمى أفضؿ النتائج مف األداء ،سكاء عمى صعيد

األفراد ،أك فرؽ العمؿ أك المؤسسة ككؿ ،بحيث يتناسؽ ىذا األداء مع األىداؼ كالخطط كالمعايير
المكضكعة مف قبؿ المؤسسة ،ككذلؾ ييدؼ إلى تأسيس الفيـ الكاعي لما سيتـ إنجازه.
كتتمخص األىداؼ المباشرة إلدارة األداء فيما يمي:

 .1كضع نظاـ معمكمات عف أداء المكارد البشرية ،كما يط أر عميو مف تغيرات.
 .2إعطاء الفرصة لتبادؿ المعمكمات كاآلراء كالخبرات بيف المكارد كقيادتيا.
بتكجيو كا و
و
رشاد المكارد البشرية.
 .3تسييؿ عممية قياـ المشرفيف

 .4التقكيـ المستمر لؤلداء الخاطئ قبؿ أف يتحكؿ إلى جزوء مف السمكؾ الدائـ لممكارد البشرية.
 .5تكفير المناخ المناسب لمتفاكض حكؿ المشكبلت.

 .6تسييؿ عممية اختيار القيادات كتفكيض الصبلحيات
 .7تساعد عمى تشجيع اإلدارة الذاتية ألداء األفراد.

 .8تساعد عمى إشاعة جك مف التكافؽ كالتعاكف ،بدالن مف التحكـ كالسيطرة.

()Armstrong,2001:469

ويرى المحاسنة ( )2013أف مراحؿ إدارة األداء المؤسسي تتحدد في:

معركؼ في بداية كؿ عممية ال بد مف تكضيأ السبب
المرحمة األ ولى :تخطيط األداء :كما ىك
ه
و
الرئيسي في استحداث عممية إدارة األداء ،ككضع و
اضحة عف النتائج المتكقع الكصكؿ إلييا،
رؤية ك
كما ال بد مف كجكد تكفر التزاـ مف اإلدارة العميا بالعممية ألنو مف دكف ىذا االلتزاـ لف تككف قادرة

عمى الحصكؿ عمى دعـ العامميف ليذه العممية.

المرحمة الثانية :إدارة األداء :بعد تحديد األىداؼ كاعتماد خطط العمؿ ،فإف المرحمة الثانية تتضمف
تنفيذ ىذه الخطط كأ ف يتـ الكصكؿ إلى النتائج المطمكبة ،كمف الناحية العممية مف الممكف أف تعني

ما يمي:
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 تقديـ الدعـ البلزـ كتكفير المكارد المالية المناسبة.

 ضماف تكضيأ النتائج المطمكب الكصكؿ إلييا لممكظفيف.
 العمؿ عمى تدريب العامميف كتطكيرىـ؛ لضماف تمكينيـ مف االلتزاـ بمسئكلياتيـ.
 تعديؿ أىداؼ األداء ،كأكلكياتو كمعاييره طبقان لتطكير أكلكيات المؤسسة.

المرحمة الثالثة :مراجعة األداء :كىي مرحمة التقييـ الرسمي عندما يتـ مراجعة األداء ،كمعرفة ما تـ
إنجازه ،كما ىي المشاكؿ التي كاجيت القائميف عمى األداء ،كبحث سبؿ عممية التطكير كالتنمية
لممؤسسة كاألفراد معان.

المرحمة الرابعة :مكافآت األداء :كيتـ خبلؿ ىذه المرحمة تقديـ المكافآت الخاصة باألداء ،كمنأ
العامميف نكع مف المقابؿ؛ إلنجاز المياـ المككمة إلييـ كتحقيؽ األىداؼ ،كتككف ىذه المكافأة بمثابة
اعتراؼ بالجيد المبذكؿ كالقياـ بالعمؿ عمى أفضؿ كجو (المحاسنة.)92:2013 ،

خالصة المحور الثاني:

تكاجو المؤسسات المختمفة في الكقت الحاضر العديد مف التحديات الداخمية كالخارجية،

كىذه التحديات تتمثؿ في التغيرات السريعة لمبيئة الداخمية كالخارجية التي تعمؿ فييا المؤسسة،
كترتبط كفاء األداء في المؤسسة باالستخداـ األمثؿ لممكارد المالية كالبشرية المتكفرة لدييا ،كذلؾ عف
و
طريؽ استخداـ األساليب المناسبة ؛ لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة كالتي تككف مبنيةن عمى أ و
اضحة
ىداؼ ك

و
كمكضكعية ،قابمة لمتنفيذ لتحقيؽ أفضؿ مستكل لؤلداء.

كلكي تتمكف الجامعات مف معايشة عصر العكلمة كالتعامؿ مع مفرداتو كاستيعاب التقنية

و
تغيير
التي فرضت نفسيا عمى مختمؼ قطاعات الحياة المعاصرة ،فإف عمييا أف تخكض عممية
و
شامؿ كجذرم يتعدل مف الشكؿ إلى المضمكف ،بحيث يحقؽ الصكرة المتناسبة كمتطمبات العصر،
كتتطمب عممية التغيير ىذه تحديد األىداؼ االستراتيجية ،كالمبادئ اليادية لممنظكمة القكمية لمتعميـ

الجامعي؛ لتككف أساسان ينطمؽ منو برنامج تطكير التعميـ العالي في ضكء الرؤية الكاضحة لمتحكالت
الجذرية ،كالمحمية ،كاإلقميمية ،كالعالمية ،كتستند استراتيجية التغيير إلى إدر و
اؾ كا وع لطبيعة الدكر
الخطير الذم يمعبو التعميـ العالي في نمك األمـ كالشعكب .

6.

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 أوالً /دراسات تناولت الشراكة بيف الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص
 ثانياً /الدراسات التي تناولت األداء المؤسسي
 التعقيب عمى الدراسات السابؽ
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الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة
تمييد:
تعددت الدراسات التي تناكلت متغيرات الدراسة الحالية ،كلكف في مجمميا تناكلت كؿ متغير

مف متغيرات الدراسة الحالية كؿ عمى حدة ،كفيما يمي عرض لبعض ىذه الدراسات مرتبة تنازليا
حسب التسمسؿ الزمني ،كتـ تقسيميا إلى محكريف:

أوالً /دراسات تناولت الشراكة بيف الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص
 -1دراسة مراد ( )2016بعنواف ":سبؿ الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص ودورىا في
التنمية اإلدارية بالمممكة العربية السعودية".

ىدفت التعرؼ إلى كاقع الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص كنمكذج لشراكة القطاع العاـ

كدكرىا في التنمية اإلدارية في القطاع الحككمي مف خبلؿ تمبية احتياجات السكؽ ،كقد اتبع الباحث

المنيج الكصفي/التحميمي مف خبلؿ استعراض طبيعة كأشكاؿ الشراكة كمعكقاتيا كبعض النماذج
الناجحة مع عرض نمكذج لمشراكة السعكدية لمصناعات (سابؾ) ،كتحميؿ بعض السياسات الكطنية،

كاجراء بعض المقاببلت مع القيادات األكاديمية .كتكصمت الدراسة إلى أف التكسع في فكرة الكراسي
العممية في الجامعات لرجاؿ األعماؿ أمر ضركرم لبلرتقاء بمستكل الشراكة ،كما أف فكرة العقكد
البحثية مف األساليب الناجحة في تحقيؽ الشراكة ،كما أف مستكل الشراكة بشكؿ عاـ لـ يرتؽ إلى

المستكل المقبكؿ رغـ الجيكد الحككمية المقبكلة في المرحمة الراىنة.

كأكصت الدراسة بضركرة التركيز عمى التكجو نحك تجمع عدد مف الشركات معان لدعـ أبحاث عممية

في الجامعات ،كالتسكيؽ الفعاؿ لبرامج كخدمات الجامعة.

 -2دراسة أبو نعيـ ( )2015بعنواف " :دور منشآت القطاع الخاص الفمسطيني في توفير
فرص عمؿ لخريجي كميات التجارة "دراسة حالة قطاع غزة “.

ىدفت التعرؼ عمى مدل مساىمة منشأة القطاع الخاص المتكسطة كالكبيرة في تكفير فرص

عمؿ لخريجيف كميات التجارة بقطاع غزة كذلؾ مف خبلؿ دراسة العبلقة بيف الجامعات كالقطاع
الخاص ،كتحديد بعض المتغيرات االقتصادية المؤثرة عمى عدد الخريجيف العامميف في مشات

القطاع الخاص حيث تـ بناء النمكذج القياسي لتقدير أثر المتغيرات المستقمة( :رأس الماؿ المنشاة،

عدد المكظفيف ،طبيعة العمؿ في المشاة) ،كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي /التحميمي،

كاستخدمت استبانة محددة اإلجابات ،كتكصمت الدراسة إلى أف منشآت القطاع الخاص الكبيرة
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تساىـ في تكفير فرص عمؿ لخريجيف كميات التجارة بقطاع غزة بنسبة  ،%55.6كأف أغمب
أصحاب القرار في المنشآت لـ يؤيدكا الحاجة لتخصصات  ،كمؤىبلت عممية جديدة في السكؽ

المحمية عدا التخصصات ذات العبلقة بالتحميؿ المالي ،كأف عبلقة التعاكف بيف المنشآت المختمفة

كأعضاء الييئة التدريسية تساىـ في تكييؼ التعميـ الجامعي بما ينسجـ كاحتياجات سكؽ العمؿ.

كأكصت الدراسة بضركرة رفع كفاءة خريجي كمية التجارة ،كاشراؾ أصحاب المنشآت في

تحديد الخطط كالبرامج ،كمكاصفات الخريج لسكؽ العمؿ.

 -3دراسة درادكة ومعايعة ( )2014بعنواف ":الشراكة بيف الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص
ومعوقات تطبيقيا مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرموؾ".

ىدفت التعرؼ إلى مستكل الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص كمعكقات
تطبيقيا في جامعة اليرمكؾ ،كمدل اختبلؼ تقدير المستكل باختبلؼ (الجنس-التخصص -المسمى

الكظيفي -الرتبة األكاديمية -الخبرة) كقد اتبع الباحثاف المنيج الكصفي/التحميمي بتطبيؽ االستبانة
المككنة مف ( )54فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )240عضك ىيئة
تدريس بنسبة ( )%39مف المجتمع  .كقد تكصمت الدراسة إلى أف مستكل الشراكة بيف الجامعات

كمؤسسات القطاع الخاص جاءت بدرجة متكسطة كبمتكسط حسابي ( )3,35كأنو تكجد فركؽ ذات

داللة إحصائية عند مستكل ( )α ≥0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة بجميع مجاالت
الدراسة تعزل لمتغيرم الجنس لصالأ الذككر ،كالكمية لصالأ الكميات العممية  .بينما لـ تكف ىناؾ

فركقان دالة إحصائيان تعزل لمتغير المسمى الكظيفي  ،أك الرتبة األكاديمية أك الخبرة ،كبالنسبة
لمعكقات تطبيؽ الشراكة فقد احتؿ (قصكر التنظيـ التشريعي) عمى المرتبة األكلى ،كاحتؿ (اكتفاء
مؤسسات القطاع الخاص بما لدييا مف خبراء لحؿ مشكبلت العمؿ بيا عمى المرتبة األخيرة.

كأكصت الدراسة بضركرة إحداث التغير في اليياكؿ اإلدارية لمجامعات كاستحداث كظائؼ إدارية

لربط المؤسسات بالمجتمع .

 -4دراسة ( )Sendogdu and Diken, 2013بعنواف( :المشكالت التي تواجو التعاوف بيف

الجامعات والصناعة)
"A research on the Problems Encountered in the Collaboration
Between University and Industry".
ىدفت اكتشاؼ كتقصي مستكل التعاكف المكجكد بيف الجامعة كالصناعة في جامعة

( )Konyaبتركيا كالتحقؽ مف مستكل الشراكة ،كالمشاكؿ التي كاجيتيا الجامعة في كؿ مشركع
خبلؿ ىذا التعاكف ،كتحديد الطرؽ التي يحتاجيا قطاع الصناعة لتككيف تعاكف مع الجامعة

كالكصكؿ لممعمكمة التي تساىـ في رفع األداء.
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كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اتباع المنيج الكصفي /التحميمي ،مف خبلؿ رصد التكقعات مف

ىكذا نكع مف التعاكف مثؿ :زيادة الطاقة اإلنتاجية ،مكاكبة البحث كالتطكير ،البناء المؤسسي كخمؽ

شركات جاىزة تتمؾ العنصر البشرم كتكفير الفكائد المالية كمعالجة كتكفير مساحة لمتطبيؽ ،تعاكف
الجامعة مع الصناعة كبلىما يؤدم لشركات ذات ميزة تنافسية مف خبلؿ التعاضد كالشراكة

باإلضافة لمكشؼ عف جذكر كأسباب بعض المشاكؿ .كقد شممت عينة الدراسة ( )142شركة في

تركيا ،كتكصمت النتائج إلى أنو لـ يكف ىناؾ مستكل كافي مف التعاكف باإلضافة إلى أف ىناؾ
عبلقة خطية طردية بيف درجة تكرار التعاكف في الجامعة مع كفرة عدد المكظفيف في المؤسسة

الصناعية  ،كالذم يمزـ لككنيا مؤسسة ،سبب التعاكف في الشركات المؤسسية غالبان يميؿ ليككف ذك
مردكد كفائدة ،إضافة لذلؾ ىناؾ مجمكعة مف المشاكؿ العميا لئلدارييف الذيف لدييـ درجة أعمى مف
تكرار التعاكف مع الجامعات مقارنة مع األشخاص الذيف لدييـ درجة أقؿ مف التعاكف مع الجامعات.
 -5دراسة دكدوؾ ( )2012بعنواف " :العالقة التكاممية بيف التعميـ والتنمية – دراسة تحميمية
لدور التعميـ الجامعي في التنمية".

ىدفت الدراسة إلى بياف دكر التعميـ الجامعي في التنمية مف خبلؿ دكر كؿ منيما في ارتقاء

اآلخر ،ككذلؾ التعرؼ إلى العكامؿ التي ساعدت عمى تطكير العبلقة التكاممية بينيما ،كبياف كيؼ
تـ التبادؿ مف االىتماـ ،كلتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحث المنيج الكصفي /االستنباطي مف خبلؿ االطبلع

عمى الدراسات كالنظرية كالتطبيقية ذات العبلقة لمخركج بتعميمات حكؿ العبلقة ،كاظيار الكظيفة
االجتماعية لربط التعميـ بالتنمية .كتكصمت الدراسة إلى أف التعميـ بات ال يستجيب لما ىك مطمكب
منو ،كال يمبي كؿ ما يحتاجو منو مف ذكم الكفاءات كالخبرات بالرغـ مف كثرة كتزايد عدد المنتميف

كالخريجيف منو ،كالتكسع في مؤسسات التعميـ العالي ،كأصبحت ال تستطيع القطاعات االقتصادية
كالتنمكية استقباؿ الطاقات البشرية المتخرجة مف التخصصات المختمفة حسب طبيعة الشيادات

العممية كذلؾ تبعا لمرككد االقتصادم كالمشاريع التنمكية القميمة ،كما أشارت إلى أف طبيعة العبلقة
بيف القطاع الخاص كالجامعات تككف في إطار العشكائية أكثر مف المخططة.
كأكصت الدراسة بضركرة التنسيؽ بيف ك ازرة العمؿ كالجامعات كاالقتصاد لتكجيو الشيادات

العممية باستحقاؽ.

 -6دراسة مقداد ( )2011بعنواف " :دور برامج ماجستير كمية التجارة في الجامعة اإلسالمية
بغزة في المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية في فمسطيف"

ىدفت التعرؼ إلى دكر برامج الماجستير في المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية،

كذلؾ مف خبلؿ ربط ىذه البرامج بكاقع المساىمة األكبر ،حيث تتمكف برامج الدراسات العميا مف
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إعداد الدراسات كالبحكث التطبيقية التي تتمكف مف عبلج المشكبلت القائمة في االقتصاد الكطني
بعيدا عف مجرد البحكث النظرية التي ال يمكف ليا أف تجد طريقيا إلى التطبيؽ .كلتحقيؽ ذلؾ اتبع

الباحث المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كتمثمت عينة الدراسة في خريجي برامج الماجستير في

كمية التجارة كىي :برنامج اإلدارة كالمحاسبة كاالقتصاد كالبالغ عددىـ  53في العاـ ،0200/0202
حيث تـ التعرؼ إلى مدل أىميتيا كدكرىا في المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية في فمسطيف.

كما قاـ الباحث بتحميؿ محتكيات كمساقات ىذه البرامج مف الناحية النظرية كبياف مدل حداثتيا
كمدل تطابقيا مع حاجة المجتمع الفمسطيني كمدل مناسبة خريجييا كأبحاثيا لحاجة التنمية

الفمسطينية ،ككذلؾ دراسة عناكيف الرسائؿ كممخصات البحكث كبياف مدل قدرتيا عمى عبلج
المشكبلت االقتصادية كاإلدارية القائمة مف خبلؿ التعرؼ عمى تقسيمات مكاضيعيا كمدل القدرة

عمى تطبيقيا في الكاقع .كقد تكصمت الدراسة إلى أف برامج الماجستير في كمية التجارة في الجامعة
اإلسبلمية ،انطمقت لممساىمة في تحقيؽ التنمية كعبلج مشكبلت قطاع األعماؿ الفمسطيني ،كأف

عبلقة الكمية بقطاع األعماؿ عبلقة تكاممية في إطار االحتياجات ،لكف دكف تخطيط مسبؽ.

كأكصت الدراسة بضركرة عقد كرشات عمؿ مع القطاع الخاص لتحسس احتياجاتو كتبادؿ

االستشارات في مجاالت الدراسة العميا.

 -7دراسة الزغب ( )2011بعنواف" :دور القطاع الخاص الفمسطيني في تعزيز مبادرات

المسؤولية المجتمعية" (فمسطيف)

ىدفت التعرؼ إلى أشكاؿ المسؤكلية المجتمعية كأساليبيا في الشركات الفمسطينية ،كمناقشة

تجارب بعض الريادييف في مجاؿ المسؤكلية المجتمعية .كلتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحث المنيج الكصفي

األسمكب التحميمي ،مف خبلؿ تحميؿ رؤية كرسالة عدد ( )15مف الشركات الخدماتية كالصناعية،
كتكصمت الدراسة إلى أنو الزاؿ ىناؾ غمكض مف جانب كؿ مف األفراد كالشركات كالمجتمع المحمي

بمفيكـ المسؤكلية المجتمعية لمشركات كأبعادىا كمدل تطكرىا ،كما تكصمت إلى أف تحمؿ الشركات

لمسؤكليتيا االجتماعية يحقؽ عددان مف الفكائد لممجتمع المحمي كالشركات.
كأكصت الدراسة بضركرة اىتماـ كسائؿ اإلعبلـ بالتكعية بنشر ثقافة المسؤكلية المجتمعية

كمبادئيا الصحيحة كالمجاالت المرتبطة بيا ،كضركرة سف التشريعات التي تكفؿ عنصرم الشفافية
كاإلفصاح لمشركات المنفذة في مجاؿ المسؤكلية المجتمعية ،كذلؾ ضركرة كجكد إدارات متخصصة

لممسؤكلية المجتمعية داخؿ الشركات تتكلى تخطيط كتنفيذ البرامج كمبادلة الخبرة كالتجارب العممية
فيما بينيا.
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 -8دراسة الزبير ( )2011بعنواف" :التعاوف بيف الجامعات والصناعة نحو اقتصاد المعرفة
لتطوير البحث العممي وتحقيؽ التنمية القابمة لالستدامة".

ىدفت التعرؼ إلى دكر التعاكف بيف الجامعات كالصناعة لتطكير اقتصاد المعرفة كآليات

تطكير البحث العممي كتحقيؽ التنمية القابمة لبلستدامة مف خبلؿ تقديـ اطار مفاىيمي كالعمؿ عمى
رصد الخدمات المتاحة في مجاؿ العمكـ كالتقنية ،كالتي تقكـ بالشراكة بيف قطاع الصناعة كالجامعة،

كلتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحث المنيج الكصفي  /االستداللي ،حيث حمؿ الجيكد كاستدؿ مف خبلليا
عمى طبيعة العبلقة بيف القطاع الصناعي كالجامعة ،حيث تكصمت الدراسة إلى عشكائية العبلقة،

كاقتصارىا عمى رؤل تعميـ ليست متخصصة ،كتراجع االىتماـ بالتنمية القابمة لبلستدامة مف قبؿ

القطاع الصناعي .كقد أكصت بضركرة االىتماـ بنشاطات البحث العممي كالتطكير كاالبتكار
كاالبداع لممساىمة في التقدـ االقتصادم كرفع القدرات كاإلمكانات لمككادر البشرية كتكفير قكاعد

معمكمات لممنتجيف في القطاعات اإلنتاجية.

 -9دراسة العاجز وحماد ( )2011بعنواف" :رؤية جديدة لدور البحث العممي في تحقيؽ الشراكة
الفاعمة مع قطاعات اإلنتاج مف منظور تكاممي"

ىدفت صياغة رؤية جديدة لدكر البحث العممي في المؤسسات كالجامعات الفمسطينية لتحقيؽ
شراكة فاعمة مع قطاعات اإلنتاج كذلؾ مف منظكر تكاممي تأصيمي ،ككذلؾ التعرؼ إلى حجـ دكر
البحث العممي في تطكير كتحسيف العبلقة مع قطاعات اإلنتاج في فمسطيف مف خبلؿ تحميؿ

الدراسات ذات العبلقة ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ المنيج الكصفي /التحميمي ،باستعراض جيكد
الجامعة اإلسبلمية كحالة خاصة في تحقيؽ الشراكة الفاعمة.

كتكصمت الدراسة إلى طغياف الجانب األكاديمي عمى الجانب التطبيقي في األبحاث مف حيث
النكع كالعدد ،كضعؼ االرتباط بيف البحث العممي كأىداؼ كخطط التنمية ،كغياب التشريعات الكافية
كالممزمة التي تؤدم إلى االرتباط الحقيقي بيف مؤسسات البحث العممي كقطاعات اإلنتاج ،فقطاع

االنتاج ال يعمؿ إلى في دائرة مغمقة ،تذىب في اتجاه الدعاية كاالعبلف في أحسف أحكاليا.
كأكصت الدراسة بضركرة ربط البحث العممي في الجامعات بمشكبلت كمتطمبات التطكير

الشامؿ بمؤسسات اإلنتاج ،كاالىتماـ بتسكيؽ البحث العممي ،كتفعيؿ كتحفيز دكر القطاع الخاص
لدعـ البحث العممي.
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 -10دراسة ( )Othman & Omar, 2011بعنواف :التعاكف بيف الجامعات كالصناعة :نحك
شراكة ناجحة كمستدامة"
"University and Industry Collaboration: Towards a Successful and
"Sustainable Partnership
ىدفت الدراسة صياغة رؤية مقترحة لضماف الشراكة بيف الجامعات كالصناعة ،كلتحقيؽ ذلؾ

اتبعت الدراسة المنيج الكصفي /المسحي ،حيث تـ جمع آراء ( )211مف ممثمي قطاع الصناعة
كذلؾ مف خبلؿ كرش تدريب عقدىا قسـ الفيزياء بجامعة العمكـ الماليزية ،كشممت الدراسة اإلجابة

عمى استبانة تتككف مف ( )15سؤاؿ في أربعة مجاالت محددة (معمكمات عف التركيبة السكانية،
كأىداؼ التدريب ،عممية التدريب الشاممة ،التكجو الفردم في التعاكف المستقبمي) ،كتكصمت الدراسة

إلى نتيجة ىامة مفادىا أنو ال تتـ الشراكة إال في ضكء المنفعة المتبادلة ،كأف أكثر أكجو الشراكة

كانت في مجاؿ (التدريب ،االستشارات) ،كقد تـ تحديد أكجو التعاكف الناجحة كاستكشاؼ مختمؼ
الجكانب التي أثرت بشكؿ كبير عمى إنجاح المبادرات ،باإلضافة إلى مقترحات يمكنيا أف تضمف

تعزيز التعاكف المستداـ بيف الطرفيف.
 -11دراسة الجعبري ( )2010بعنواف " :توجيو مشاريع الطمبة نحو الصناعة الفمسطينية ألجؿ
التطوير األكاديمي والصناعي".

ىدفت التعرؼ إلى مستكل الربط بيف البحث العممي في مشاريع التخرج لمطمبة كبيف
الصناعة ،كمف أجؿ تحفيز تكجيو مشاريع التخرج لمطمبة في كميات اليندسة نحك التعامؿ مع
مشكبلت حقيقية مف الصناعة ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي/التحميمي ،كطبؽ أداة مكجية
عبارة عف استبانة عمى عينة مككنة مف ( )20مف أصحاب المصانع )30( ،أكاديميان .كخمصت

الدراسة إلى أف قطاعات الصناعة رغـ إق اررىا بكجكد تكاصؿ مقبكؿ مف قبؿ األكاديمييف ،ال تبدم
تشجيعان كافيان لتنفيذ مشاريع تخرج داخؿ المصنع ،كال بتككيف القدرات ذات الصمة بالبحث لدل
الخريجيف ،أما األكاديمييف فيقركف بضعؼ التنسيؽ مع الصناعة لخدمة البحث ،كبعدـ كجكد

نشاطات كافية في األبحاث التطبيقية ،كفي المجاؿ االستشارم فيناؾ نكع مف القناعة لدييـ بضركرة

ارتباط مشاريع التخرج بالصناعة ،كال تكجد دافعية كافية لدل الطمبة لمقياـ بمشاريع التحرج.

كأكصت الدراسة بضركرة أف تبذؿ الجامعات جيدان أكبر إلقناع القطاع الخاص كالصناعي بكفاءتيا،

كقدراتيا عمى تحقيؽ النجاح كاألرباح.
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 -12دراسة ( )Okane, 2010بعنواف :سد الفجوة بيف األكاديمييف والصناعة"

”"Bridging the Gap between Academics and Industry

ىدفت الدراسة إلى تكضيأ الطرؽ التي يجب أف تتبع لضماف التعاكف كالشراكة األكاديمية

الصناعية لتتـ بشكؿ ميسر كسيؿ كذلؾ لتقديـ تعمـ فعاؿ كنتائج مرضية لمشركاء ،ىذه الدراسة
استندت عمى إعطاء مثاؿ لمتعمـ مف المشاكؿ كالذم يكضأ كيؼ أف المشاريع األكاديمية تبقى

مرتبطة مع التصميـ التجارم ،كاستيدفت مجمكعة صغيرة مف طمبة التصميـ في معيد دبمف

لمتكنكلكجيا كشركة خاصة تككنت ىذه المجمكعة مف ( )8فرؽ يحتكم كؿ فريؽ عمى ( )4طبلب
كضعكا دليؿ لتصميـ منتج يعمؿ عمى تحسيف حياة األبكيف لؤلطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ مف يكـ

حتى سنتيف مف خبلؿ ابتكار منتجات تساعد عمى تسييؿ حياة الكالديف كعقدت ىذه الدراسة تحت

إشراؼ ممثمي الشركة كالمشرفيف األكاديمييف ،كتكصمت الدراسة إلى إنتاج مجمكعة متنكعة مف
المنتجات المبتكرة التي يمكف أف تساعد الكالديف عمى تحسيف حياتيـ في ظؿ كجكد أطفاؿ تحت
عمر العاميف ،إضافة لذلؾ كضحت الدراسة فكائد تعزيز التعاكف لممؤسسات األكاديمية مع القطاع

الصناعة خاصة لطمبة التصميـ في مرحمة قبؿ التخرج.

 -13دراسة السحيباني ( )2009بعنواف" :المسؤولية االجتماعية ودورىا في مشاركة القطاع
الخاص في التنمية ,حالة تطبيقية عمى المممكة العربية السعودية"

ىدفت التعرؼ إلى مدل تبني الشركات في المممكة العربية السعكدية لمفيكـ المسئكلية
االجتماعية ،كتأثيرات المسئكلية االجتماعية لمشركات عمى المجتمع السعكدم ،كدكر المسؤكلية

االجتماعية لمشركات في تحقيؽ التنمية ،كتـ اتباع منيجيف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ىما المنيج

الكصفي /التحميمي كالمنيج التقييمي ،كتمثمت عينة الدراسة في  47منشأة صناعية ضمف غرفة
تجارة كصناعة الرياض ،ككانت أداة الدراسة عبارة عف بطاقة مبلحظة ،كمقابمة مقننة.

كتكصمت الدراسة إلى كجكد ضعؼ لمحفزات السكؽ لممسؤكلية االجتماعية لمشركات،
كضعؼ االىتماـ الحككمي كالشعبي بقضايا البيئة ،كاالىتماـ المتأخر لمشركات السعكدية بالمسؤكلية

االجتماعية خاصة فيما يخص الشراكة كالتشارؾ مع مؤسسات التعميـ العالي ،كما تكصمت إلى
محدكدية األنشطة التي تمارسيا الشركات السعكدية في مجاؿ خدمة المجتمع.

كأكصت الدراسة بضركرة اىتماـ الشركات السعكدية بالمسؤكلية االجتماعية بالمعنى الشمكلي،

ككضع رؤية مشتركة لممسؤكلية االجتماعية لمشركات في المممكة العربية السعكدية ،كبذؿ الحككمة
جيكدان حثيثة كمترابطة لتعزيز ربط مفيكـ العمؿ الخيرم بالتنمية المستدامة.

68

 -14دراسة الثنياف( )2008بعنواف ":الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص في تطوير البحث
العممي في المممكة العربية السعودية (تصور مقترح)"

ىدفت كضع تصكر مقترح لمشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص في تطكير البحث العممي

في السعكدية ،كما استيدفت التعرؼ إلى كاقع الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص في مجاؿ
البحث العممي مف خبلؿ أىـ النماذج العالمية في ىذا المجاؿ .
كلتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحث المنيج الكصفي  /التحميمي ،ككذلؾ اتباع أسمكب دلفي ،كبمغ عينة
الدراسة ( )90فردان مف مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمكـ كالتقنية )82( ،فرد مف الغرؼ التجارية
الصناعية ،كقد تكصمت الدراسة إلى -:

 -1الشراكة الفعمية ىي الشراكة المستندة إلى مبدأ تبادؿ الفائدة .
 -2تركيز الشراكة عمى التكجو نحك تجمع عدد مف الشركات لدعـ أبحاث عممية في الجامعات.
 -3جاءت درجة تقدير أفراد العينة لكاقع الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص متكسطة.

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥0.05بيف متكسطات درجات

تقدير أفراد العينة لكاقع الشراكة تعزل إلى المتغيرات( :الرتبة العممية -مجاؿ التخصص-

سنكات الخدمة) .

كأكصت الدراسة بضركرة التكسع في فكرة الكراسي العممية في الجامعات لرجاؿ األعماؿ

كالمؤسسات كفؽ شركط محددة ،تضمف الشراكة ذات المنفعة المتبادلة.

 -15دراسة القحطاني ( )2007بعنواف " :االستثمارات المستقبمية لمقطاع الخاص في التعميـ
العاـ في المممكة العربية السعودية".

ىدفت التعرؼ إلى كاقع استثمارات القطاع الخاص في التعميـ العاـ بالمممكة العربية
السعكدية ،ككذلؾ االستثمارات المستقبمية المناسبة لمقطاع الخاص ،كتحديد مدل حاجة التعميـ العاـ
لمساىمة القطاع الخاص في أنشطتيا ،كتحديد المعكقات التي تحدد مف تكسع استثمارات القطاع
الخاص في التعميـ العاـ ،كاقتراح الكسائؿ المحفزة لمقطاع الخاص لبلستثمار في التعميـ العاـ ،كقد

استخدـ الباحث المنيج الكصفي /التحميمي كقاـ ببناء أداه الدراسة كىي عبارة عف استبانة لجمع

البيانات كالمعمكمات المطمكبة مف مجتمع الدراسة ،كىـ جميع أعضاء كعضكات مجالس إدارة

التربية كالتعميـ في مناطؽ المممكة ،ككذلؾ جميع أعضاء كمجالس الغرؼ التجارية كالصناعية في

مناطؽ المممكة كالبالغ عددىـ ( )1205فردأ ،كقد بمغت العينة الفعمية بعد التطبيؽ ( )868فردأ.
كتكصمت النتائج إلى أف درجة التقدير الكمية لكاقع استثمارات القطاع الخاص في التعميـ العاـ
بالمممكة العربية السعكدية كانت عند  ،%41.5كبدرجة ضعيفة ،ككاف درجة التقدير لحاجة التعميـ
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العاـ الستثمار مف قبؿ القطاع الخاص جاءت بدرجة عالية عند  ،%87.8كما أف ىناؾ حاجة

لمتعميـ العاـ الستثمار القطاع الخاص مف خبلؿ بناء قاعدة قكية مف القطاع الخاص التعميمي قادر

عمى اعداد طبلب متميزيف ،كمف معكقات استثمار القطاع الخاص في التعميـ العاـ قمة الدراسات
العممية الدالة عمى الفرص االستثمارية في التعميـ العاـ ،كمف كسائؿ تحفيز القطاع الخاص

لبلستثمار في التعميـ اشتراؾ المستثمريف كك ازرة التربية كالتعميـ في تأسيس شركة تعميمية.
 -16دراسة صايغ ومتولي ( )2005بعنواف ":اإلطار المرجعي لتفعيؿ التعاوف والتنسيؽ والتكامؿ
بيف مؤسسات التعميـ العالي والعاـ ومؤسسات األعماؿ واإلنتاج ".

ىدفت إلى اقتراح إطار مرجعي لعممية التنسيؽ كالتكامؿ بيف قطاع التعميـ كالقطاع الخاص

في الدكؿ األعضاء بمكتب التربية العربي لدكؿ الخميج العربي ليككف دليبلن يستنير بو صناع القرار
في مؤسسات التعميـ العالي.

كقد اتبع الباحث المنيج الكصؼ/البنائي باقتراح إطار مرجعيان مككف مف ( )60فقرة مكزعة عمى

( )4محاكر ،ىي-:

 -1األساس الفمسفي المستند إلى الثكابت اإلسبلمية كالمصالأ العامة كتبادؿ المنفعة بأىمية
نسبية .%90

 -2العامة التي يؤكدىا اإلطار في ضكء تكفير مصادر تمكيمية لقطاع التعميـ كتكسيع حجـ
كمجاالت تسكيؽ المنتجات البحثية ،كتحقيؽ المكاءمة بيف مخرجات التعميـ كاحتياجات

مؤسسات األعماؿ .

 -3البناء التنظيمي كتكفير تشريع ينظـ األمكر األساسية لضماف العبلقة .

كأكصت الدراسة بتنفيذ برامج الشراكة بيف قطاعي التعميـ كاألعماؿ كفقان لآلليات التي تـ تحيدىا في

الخطة التشغيمية .

 -17دراسة شتوى ( )2005بعنواف ":آليات تطوير الشراكة المؤسسية بيف الجامعة ومؤسسات

القطاع الخاص :في ضوء آراء القيادات األكاديمية بجامعة الممؾ خالد وقيادات القطاع الخاص

بمنطقة عسير"

ىدفت التعرؼ إلى آليات تطكير الشراكة المؤسسية بيف الجامعة كمؤسسات القطاع الخاص

في ضكء آراء ضكء القيادات األكاديمية بجامعة الممؾ فيد بمنطقة عسير كما ىدفت تشخيص

األسباب التي أدت إلى ضعؼ الشراكة ،كمعرفة سببو كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي/التحميمي

بتطبيؽ أداة (استبانة) مككنة مف ( )5مجاالت عمى عينة قكاميا( )76مف القيادات األكاديمية في
الجامعة .
7.

كخمصت الدراسة إلى تحديد عشرة أسباب لضعؼ الشراكة أىميا( :اكتفاء المؤسسات الخاصة
بالمستشاريف الخارجيف ،ضعؼ الجامعات عمى تسكيؽ نتائج بحكثيـ العممية ،تراجع الدكر الحككمي

في تنظيـ بركتكككالت الشراكة).
كما أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة آلليات
تطكير الشراكة المؤسسية كالتي جاءت االتفاؽ حكليا كبي انر تعزل إلى متغيرات الدراسة(الرتبة

األكاديمية -الكمية) .

كأكصت الدراسة بضركرة تعميـ نتائج التجارب السابقة في مجاؿ الشراكة عمى الجامعات
لبلستفادة منيا .
 -18دراسة العبد العالي ( )2005بعنواف " :دور مدينة الممؾ عبد العزيز لمعموـ والتقنية في
تفعيؿ الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص".

ىدفت إلى ابراز دكر مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمكـ كالتقنية (المدينة) في دعـ الشراكة بيف
القطاع اإلنتاجي كالقطاع البحثي ،حيث تناكلت الدراسة عددا مف الجكانب المتعمقة بالبحث العممي

كأىميتو ككيفية االستفادة مف مخرجاتو في القطاع اإلنتاجي ،كالمعكقات التي تحكؿ دكف ذلؾ.

كلتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحث المنيج الكصفي  /التحميمي مف خبلؿ تحميؿ بعض نماذج الشراكة القائمة

بيف معاىد البحكث المحمية كالعالمية كالقطاع الخاص ،كتكجيات السياسة الكطنية لمعمكـ كالتقنية في

البحث كالتطكير في القطاع الخاص ،كالتي تيدؼ إلى تكثيؽ العبلقة بيف القطاعيف اإلنتاجي
كالبحث ،كتعزيز القدرات التسكيقية لمؤسسات البحث كالتطكير .كقد خمصت الدراسة إلى أف مستكل
الشراكة جاء بدرجة متكسطة طمكحة ،كأف مف أىـ المعكقات ضعؼ قناعة القطاع الخاص بقدرة

الجامعات عمى تحقيؽ التنمية ،كقد اقترحت الدراسة بعض المقترحات لتفعيؿ دكر المدينة في دعـ
الشراكة بيف القطاع الخاص كالجامعات كأكدت عمى تكافر قكاعد المعمكمات ،كتبادؿ كنشر

المعمكمات كالبيانات مع القطاع اإلنتاجي ،كتكسع المدينة في الشراكات مع القطاع الخاص مف
خبلؿ برامج المنأ البحث ية .كما أكدت عمى أىمية تسكيؽ نتائج البحكث التي يتـ تنفيذىا في مراكز
البحكث كالجامعات ،كجعميا متاحة لمجالس الغرؼ التجارية كالصناعية لبلستفادة القصكل منيا.
باإلضافة إلى مقترح تشجيع القطاع الخاص عمى االستثمار في انشاء مركز البحث كالتطكير كفي

مركز التقنيات الحديثة التي ليا مستقبؿ كاعد ،باإلضافة إلى ضركرتيا استراتيجيا لممممكة.
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 -19دراسة السمطاف ) (Alsultan,2004نقالً عف الثنياف ( )2005بعنواف ":التعاوف بيف
التعميـ العالي والقطاع الصناعي في المممكة العربية السعودية".

ىدفت تقييـ مستكل التعاكف بيف التعميـ العالي ممثبلن في جامعة الممؾ سعكد كالقطاع

الصناعي بمنطقة الرياض مف خبلؿ البحث العممي كالتدريب كاالستشارات  ،كالتعرؼ إلى المعكقات
التي تعترض تطكير العبلقة.
كلتحقيؽ األىداؼ اتبع الباحث المنيج الكصفي/التحميمي كاستخداـ المقابمة الشخصية كاعتبر

جامعة الممؾ سعكد (دراسة حالة) اختار منيا( )5كميات تطبيقية ،كقاـ بمقابمة ( )44فردان ،ككاف مف

أىـ النتائج-:

 -1كبلن مف الجامعة كالقطاع الصناعي يؤيداف فكرة تطكير التعاكف بينيما بنسبة .%86

 -2في الكاقع ال يزاؿ التعاكف بيف الطرفيف محدكدان كعمى نطاؽ ضيؽ يتمثؿ في أفضؿ حاالتو في
االستشارات .

 -3تنظر بعض المؤسسات إلى الجامعة كمؤسسة حككمية تقدـ خدماتيا دكف مقابؿ .
كأكصت الدراسة بضركرة إنشاء مكتب بالجامعة يعرؼ باسـ مركز االتصاؿ الصناعي كحمقة

كصؿ بيف الجامعة كالقطاعات األخرل (الثنياف)45 : 2005 ،

 -20دراسة وزارة التربية والتعميـ القطرية ( )2005بعنواف " :نحو شراكة فاعمة لمقطاع الخاص
في مجاؿ التعميـ في دوؿ الخميج العربية".

ىدفت إلى تحديد العكامؿ المؤثرة عمى تصاعد النفقات التعميمية كما يترتب عمى ذلؾ مف

نتائج ككيفية مكاجيتيا في إطار فكرة شراكة القطاع الخاص في تمكيؿ التعميـ كشراكة تتضمف

تحمؿ جزء مف تمكيؿ التعميـ ،ككضع تصكر ليذه الشراكة مف األسس كاألبعاد كاآلليات ،كلتحقيؽ
ذلؾ اتبعت الدراسة المنيج الكصفي /التحميمي ،بعد تحميؿ جممة مف عقكد الشراكة كالسياسة
التعميمية ،كاستعرضت الدراسة تجارب الدكؿ العربية في البحث عف مصادر غير حككمية لتمكيؿ

التعميـ ،إضافة إلى أىمية شراكة القطاع الخاص في تمكيؿ التعميـ حيث اف القطاع الخاص ىك
المستفيد األكؿ مف مخرجات التعميـ ،كقد تكصمت الدراسة إلى أف مف العكامؿ المؤثرة عمى تزايد

النفقات التعميمية التكسع الكمي في التعميـ كتقديـ الخدمة التعميمية دكف التدقيؽ عمى الجكدة ،ككذلؾ
محاكالت تجكيد التعميـ كضبط نكعيتو التي كانت في إطار الشكمية ،كقد حددت الدراسة المجاالت
التي يمكف اف تتـ الشراكة فييا ،مثؿ :التعميـ كالتمكيؿ كالتدريب ،كالتخطيط كالتطكير التربكم،

كصنع الق اررات ،كفي مجاؿ جكدة التعميـ ،كما أف ضعؼ التمكيؿ يؤدم إلى مخرجات غير مؤىمة

مما يعني عدـ قدرة المؤسسات التعميمة عمى الكفاء بمتطمبات سكؽ العمؿ.
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ثانياً /الدراسات التي تناولت األداء المؤسسي:

إف األداء المؤسسي ليس اختيا انر في عالـ اليكـ  ،بؿ ىك ضركره لمبقاء كالحفاظ عمى الكجكد كتحقيؽ
الميزة التنافسية في تقديـ األفضؿ  ،لذا فقد تعددت الدراسات التي تناكلت األداء المؤسسي مف حيث
الكاقع كالتميز  ،كفيما يمي بعضيا :

 -1دراسة عبد اليادي ( )2016بعنواف" :رأس الماؿ الفكري وعالقتو بجودة األداء المؤسسي –
دراسة تطبيقية عمى برنامج التربية والتعميـ بوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف /UNRWAإقميـ غزة".

(فمسطيف)

ىدفت تحديد العبلقة بيف رأس الماؿ الفكرم كجكدة األداء المؤسسي مف كجية نظر العامميف
في البرنامج التعميمي بككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف  UNRWAفي قطاع غزة .كألغراض الدراسة
تـ استخداـ المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كصممت استبانة ككزعت عمى مجتمع الدراسة

المتمثؿ في مدراء المناطؽ التعميمية ببرنامج التربية كالتعميـ بككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف

" "UNRWAفي قطاع غزة لمعاـ  ، 2016كالبالغ عددىـ ( )300مدير حيث تـ اختيار العينة

بطريقة الحصر الشامؿ  .ككاف مف أىـ النتائج:

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05بيف مككنات رأس الماؿ البشرم كجكدة
األداء المؤسسي في البرنامج التعميمي التابع لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف بقطاع غزة.

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل( )0.05بيف مككنات رأس الماؿ الييكمي كجكدة
األداء المؤسسي في البرنامج التعميمي التابع لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف بقطاع غزة.

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05بيف مككنات رأس الماؿ العبلئقي كجكدة
األداء المؤسسي في البرنامج التعميمي التابع لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف بقطاع غزة.
كأكصت الدراسة بضركرة بحث إدارة البرنامج التعميمي في ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف

عمى االىتماـ برأس الماؿ الفكرم كادارتو بشكؿ جيد.

 -2دراسة أبو حسنة ( )2014بعنواف " :ميارات التخطيط االستراتيجي لدى قيادات كميات
التربية في الجامعات الفمسطينية وعالقتو بتحسيف األداء المؤسسي ليا"

ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة قيادات كميات التربية في الجامعات الفمسطينية لميارات

التخطيط االستراتيجي ،كعبلقتيا بتحسيف األداء المؤسسي ليا مف كجية نظر أعضاء الييئة

التدريسية فييا تبعان لممتغيرات التالية(الجامعة ،الرتبة االكاديمية ،سنكات الخدمة) ،كلئلجابة عف

أسئمة الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي؛ كذلؾ لمبلءمتو لمكضكع الدراسة،
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كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ استبانتيف ،األكلى لقياس درجة ممارسة قيادات كميات

التربية بالجامعات الفمسطينية لميارات التخطيط االستراتيجي ،كقد تككنت مف ( )33فقرةن مكزعةن
عمى( )6مجاالت ،كالثانية لقياس درجة ممارسة قيادات كميات التربية في الجامعات الفمسطينية
و
مجاالت ،كتككف مجتمع
لتحسيف األداء المؤسسي ليا ،كقد تككنت مف ( )20فقرةن مكزعةن عمى ()4
الدراسة مف جميع أعضاء الييئة التدريسية في كميات التربية في الجامعة اإلسبلمية ،كجامعة

األزىر ،كجامعة األقصى لمعاـ الدراسي ( )2014-2013كالبالغ عددىـ ( )149عضكان ،كقد تـ
تكزيع أداة الدراسة عمى جميع مجتمع الدراسة كتـ استرداد ( )107استبانةن أم بنسبة ( )%72مف

أفراد مجتمع الدراسة.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف درجة مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى ممارسة قيادات كميات التربية في
درجة مر و
و
تفعة بنسبة (.)%74.88
الجامعات الفمسطينية لميارات التخطيط االستراتيجي إلى

و
و
إحصائية عند المستكل ( )α≥0.05بيف متكسط تقديرات أعضاء
داللة
كما أنو تكجد فركؽ ذات

ىيئة التدريس لدرجة امتبلؾ قيادات كميات التربية في الجامعات الفمسطينية لميارات التخطيط

االستراتيجي تعزل لمتغير الجامعة كذلؾ لصالأ الجامعة اإلسبلمية ،في حيف لـ تكجد فركؽ تعزل

لمتغير الرتبة األكاديمية ،كلمتغير سنكات الخدمة.

بمغت درجة مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى ممارسة قيادات كميات التربية في الجامعات الفمسطينية
لتحسيف األداء المؤسسي عمى درجة مرتفعة بنسبة ( ،)%77.18كما أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند المستكل ( )α≥0.05بيف متكسط تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لدرجة ممارسة

قيادات كميات التربية في الجامعات الفمسطينية لتحسيف األداء المؤسسي تعزل لمتغير الجامعة،
كذلؾ لصالأ الجامعة اإلسبلمية ،في حيف لـ تكجد فركؽ تعزل لمتغير الرتبة األكاديمية ،كلمتغير

سنكات الخدمة
و
و
و
و
و
إحصائية بيف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لدرجة امتبلؾ
داللة
متكسطة ذات
طردية
عبلقة
كجكد
قيادات كميات التربية في الجامعات الفمسطينية لميارات التخطيط االستراتيجي ،كتقديراتيـ لدرجة

ممارستيـ لتحسيف األداء المؤسسي.
كبناء عمى نتائج الدراسة أكصت الدراسة بمراعاة المركنة في الخطط االستراتيجية ،بحيث تعمؿ
ن
عمى ربط استراتيجية الكمية مع الظركؼ المحيط بيا ،كاجراء عممية و
تقكيـ دكرية لمبرامج المطركحة
باستمرار.
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 -3دراسة البحيصي ( )2014بعنواف ":دور تمكيف العامميف في تحقيؽ التميز المؤسسي –
دراسة ميدانية عمى الكميات التقنية في محافظات غزة ".

ىدفت التعرؼ إلى دكر التمكيف في تحقيؽ التميز المؤسسي في الكميات التقنية ،كلتحقيؽ

ذلؾ اتبع الباحث المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،بتطبيؽ استبانة مككنة مف ( )62فقرة عمى
عينة مككنة مف ( )205فردان مف مكظفي الكميات التقنية (الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية -كمية

فمسطيف التقنية -الكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا) كقد كزعت الفقرات عمى استبانتيف (التمكيف-
التميز المؤسسي) كقد أظيرت النتائج -:
 -درجة التقدير الكمية لمتمكيف اإلدارم جاءت كبيرة عند كزف نسبي ) ، (71,8كدرجة تكافر أبعاد

التميز المؤسسي كبيرة جدان عند كزف نسبي ) (84,2حيث جاء مجاؿ (فرؽ العمؿ) بالمرتبة

األكلى ،ك(الثقافة التنظيمية) في المرتبة األخيرة ،كفي التميز المؤسسي جاء المجاؿ (القيادم)
بالمرتبة األكلى ،كمجاؿ (الخدماتي) في المرتبة األخيرة .

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) )α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات

تقدير أفراد العينة لدكر التمكيف في تحقيؽ التميز المؤسسي تعزل لمتغير الجنس لصالأ

الذككر ،بينما ال تكجد فركؽ تعزل إلى بقية التغيرات.

كفي ضكء النتائج أكصت الدراسة بضركرة تكثيؼ الدكرات التدريبية في مجاؿ تقنيات

المعمكمات ،كزيادة الثقة كتدعيميا ،كزيادة المخصصات المالية التي تدعـ برامج التحسيف
المؤسسي.
 -4دراسة رشيد والزيادي ( )2014بعنواف" :دور رأس الماؿ الفكري في تحقيؽ األداء الجامعي

المتميز  -دراسة تحميمية آلراء القيادات الجامعية في عينة مف كميات جامعة القادسية" (العراؽ).
ىدفت التعرؼ إلى دكر رأس الماؿ الفكرم في بمكغ األداء الجامعي المتميز ،كلتحقيؽ ذلؾ

اتبع الباحث المنيج الكصفي األسمكب التحميمي ،كطبقت استبانة كأداة عمى عينة مككنة مف ()34
مف القيادات الجامعية مف كميات جامعة القادسية .كقد أظيرت النتائج أف ىناؾ اىتماـ كاضأ مف
قبؿ كميات جامعة القادسية بمكردىا البشرم ظير ذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى تطكير قدراتيـ

كمياراتيـ ،فضبلن عف تكفير البيئة المناسبة ليـ بيدؼ زيادة انخراطيـ في عممييـ التدريسي كالبحثي
 .كما أف ىناؾ عبلقة ارتباط معنكية بيف مككنات رأس الماؿ الفكرم كاألداء الجامعي المتميز ما
يؤكد حاجة كميات جامعة القادسية إلى االىتماـ المستمر بيذه المككنات إذا ما أرادت تحقيؽ نتائج

متميزة .
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كأكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى استقطاب المبلكات ذات المؤىبلت العممية العالية

لبلستفادة مف خبراتيا كقدراتيا المتميزة في تطبيؽ األساليب العممية الحديثة بأفضؿ أداء ممكف،

كضركرة اىتماـ رئاسة الجامعة بتقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لكؿ عمؿ أك إنجاز يقدـ فيو اإلبداع

كالتميز أك أم ابتكار أك تجديد ،ككذلؾ في مجاؿ التأليؼ ،كانجاز البحكث العممية .

 -5دراسة النجار( )2014بعنواف  ":درجة فاعمية األداء المؤسسي في مؤسسات التعميـ
الشرعي بوزارة األوقاؼ بمحافظة غزة في ضوء األنموذج األوروبي لمتميز وسبؿ تطويره" .

ىدفت التعرؼ إلى درجة فاعمية األداء المؤسسي بمؤسسات التعميـ الشرعي بك ازرة األكقاؼ

بمحافظة غزة في ضكء األنمكذج األكركبي لمتميز ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير العامميف ليذه الفاعمية تعزل إلى المتغيرات (الجنس-المسمى
الكظيفي-سنكات الخدمة) ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي األسمكب التحميمي بتطبيؽ استبانة
مككنة مف ( )70فقرة عمى عينة مككنة مف ( )89عضكان كأظيرت النتائج أف -:

 تقدير العامميف في مؤسسات التعميـ الشرعي لؤلداء المؤسسي جاء عند كزف نسبي %76,26بدرجة عالية ،حيث جاء مجاؿ (نطاؽ العمؿ) في المرتبة األكلى ،كمجاؿ (المكارد البشرية) في

المرتبة األخيرة .

 ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد المعينة لفعالية األداءالمؤسسي تعزل لمتغير الجنس لصالأ اإلناث كال تكجد فركؽ ذات داللة تعزل لممتغيرات

(سنكات الخدمة -المسمى الكظيفي) .

كأكصت الدراسة بضركرة تعزيز التكاصؿ مع المؤسسات صاحبة التجارب الناجحة كالمتميزة

لبلستفادة منيا .

 -6دراسة الدجني ( )2013بعنواف ":واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقـ بمحافظات
غزة في ضوء األنموذج األوروبي لمتميز وسبؿ تطويره".

ىدفت التعرؼ إلى كاقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقـ بمحافظات غزة في ضكء

األنمكذج األكركبي لمتميز ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

 α ≥0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة ليذا الكاقع تعزل إلى متغيرات (الجنس-
التخصص -المسمى الكظيفي -سنكات الخدمة) كلتحقيؽ األىداؼ اتبع الباحث المنيج الكصفي

/التحميمي بتطبيؽ استبانة مككنة مف ( )66فقرة مكزعة عمى ( )171مكظفان في ىذه المدارس  .كقد

تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية أىميا-:

 -1درجة تقدير العامميف لؤلداء المؤسسي لممدارس بمغت ( )%70,24حيث احتؿ مجاؿ (المكارد)
عمى المركز األكؿ ،كمعيار التخطيط عمى المركز األخير .
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 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات دراجات تقدير أفراد العينة لؤلداء المؤسسي
تعزل إلى المتغيرات (الجنس -التخصص) في حيف كجدت فركؽ ذات داللة عند مستكل

( )α ≥ 0.05تبعان لمتغيرات سنكات الخدمة كذلؾ لصالأ الفئة (أقؿ مف  5سنكات) كالمسمى
الكظيفي لصالأ (اإلدارييف).

كأكصت الدراسة بضركرة إعادة النظر في أنظمة كآليات تقييـ األداء المتبعة في المدارس،

كاعتماد أسمكب التقييـ الذاتي كالمستمر.

 -7دراسة سيمود ( )2013بعنواف ":واقع إدارة التميز في جامعة األقصى وسبيؿ تطويرىا في
ضوء النموذج األوروبي لمتميز . " EFQM

ىدفت الكشؼ عف كاقع إدارة التميز في جامعة األقصى كسبؿ تطكيرىا كفؽ النمكذج
األكركبي لمتميز  ، EFQMحيث تـ ذلؾ مف كجية نظر أصحاب الكظائؼ اإلشرافية (أعضاء

مجمس الجامعة -مديرم الدكائر كالكحدات – رؤساء األقساـ أكاديمية/إدارية)  ،كتـ إجراء الدراسة
الميدانية في العاـ الجامعي  ، 2013/2012كاتبع الباحث في الدراسة عمى المنيج الكصفي

التحميمي ،كتـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة الذم بمغ ( )116مفردة ،كاستخدمت
االستبانة في جمع البيانات األكلية كأداة لمدراسة .

 -8دراسة اليادي ( )2013بعنواف ":إدارة تغيير مؤسسات التعميـ العالي العربي نحو جودة
النوعية وتميز األداء".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى إدارة تغيير مؤسسات التعميـ العالي لمكصكؿ إلى الجكدة

النكعية كالتميز في األداء مستخدمان الباحث المنيج الكصفي /التحميمي المستند عمى البيانات حكؿ

التنفيذ كالجكدة .كقد تناكلت الدراسة كيفية إدارة التغير كاآلليات المطمكبة في المؤسسات الجامعية،

كأساليب إدارة الجكدة النكعية كتميز األداء كمدخؿ حديث لمتغير كنماذج جكائز الجكدة العالمية

لؤلخذ بالنمكذج األنسب تطبيقو في الجامعات العربية  ،كتطرقت الدراسة أيضان إلى تجارب
مؤسسات التعميـ العالي في بعض الدكؿ المتقدمة كخاصة تجارب بعض الجامعات األمريكية

كالبريطانية ككنيا مف أكثر التجارب نجاحان.

كتكصمت الدراسة إلى تصكر مقترح تطبيقو في الجامعات العربية لبلرتقاء بيا نحك الجكدة
النكعية كالتميز مف خبلؿ كضع تصكير نمكذج ىيكمي لمتغير ،كاختيار نمكذج مناسب مف نماذج

الجكدة الشاممة ،كتنفيذ برنامج لمجكدة الشاممة كفؽ مجمكعة مف المياـ كالمراحؿ تشتمؿ الترتيبات
اإلستراتيجية ككضع اإلستراتيجية المطمكبة كتطكيرىا ،ككضع المطبؽ ،كأخي انر تطبيقات إجرائية

مقترحة لمتحكؿ نحك جكدة النكعية كتميز األداء.
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 -9دراسة نعيـ ( )2012بعنواف ":واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعميـ العالي
وعالقتيا بتحسيف مستوى األداء اإلداري"

ىدفت التعرؼ إلى كاقع تنمية المكارد البشرية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية

كعبلقتيا بمستكل األداء اإلدارم ،كالكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة ليذا الكاقع كعبلقتيا بتحسيف مستكل األداء اإلدارم تعزل إلى

متغيرات (النكع -المؤىؿ العممي -سنكات الخدمة) كلتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحث المنيج الكصفي
األسمكب التحميمي ،بتطبيؽ استبانة مككنة مف ( )87فقرة مكزعة عمى :
(التدريب-تنمية كتطكير المسار الكظيفي – تقييـ األداء)( ،التخطيط – التنظيـ – التكجيو -الرقابة)
عمى عينة مككنة مف ( )127مف رؤساء األقساـ كمديرك الدكائر ،ك المداراء العامكف  ،كخمصت

الدراسة إلى أف :

 الكزف النسبي لمقياس درجة قياـ الك ازرة بدكرىا في تنمية المكارد البشرية مف كجية نظر أفرادالعينة كاف ( )%63,2حيث جاء تقييـ األداء في المرتبة األكلى كتنمية المسار الكظيفي في
المرتبة األخيرة ،كالكزف النسبي لمقياس تحسيف مستكل األداء اإلدارم بك ازرة التعميـ جاء عند

(.)%67,4

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسطات درجات تقدير أفرادالعينة لمتغيرات الدراسة تعزل إلى (النكع  -المؤىؿ العممي) في حيف كجدت فركؽ في (تحسيف

مستكل األداء) تبعان لسنكات الخدمة لصالأ (10سنكات فأكثر) .
كأكصت الدراسة بضركرة تخصيص جزء مف المكازنة العامة لمك ازرة لتنمية المكارد البشرية كتحسيف

األداء المؤسسي.

 -10دراسة فرج اهلل( )2012بعنواف ":دور االستثمار في تكنولوجيا المعمومات في تطوير
األداء المؤسسي في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية" .

ىدفت التعرؼ إلى الدكر الذم يمعبو االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في تطكير األداء
المؤسسي في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية ،باإلضافة إلى معرفة طبيعية كقكة العبلقة بيف

االستثمار بأبعاده األربعة كتطكير األداء المؤسسي ،كذلؾ باستخداـ المنيج الكصفي األسمكب

التحميمي ،كذلؾ بتطبيؽ استبانة عمى عينة مف ( )294مكظفان في المناصب اإلدارية في الجامعات

الفمسطينية (األزىر-اإلسبلمية-األقصى) تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية  ،كخمصت الدراسة
إلى أف درجة التقدير الكمية لدكر االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في تحسيف كتطكير األداء

المؤسسي كانت متكسطة عند كزف نسبي). (%68,71
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 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لدكر االستثمارفي تكنكلكجيا المعمكمات في تطكير األداء المؤسسي يعزل إلى المتغيرات (الجنس -سنكات

الخدمة) بينما كجدت فركؽ تعزل لمتغير طبيعة العمؿ (إدارم) .

 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≤ 0.05بيف االستثمار في تكنكلكجياالمعمكمات بأبعاده األربعة كبيف تطكير األداء المؤسسي حيث بمغ معامؿ االرتباط ). (0.68
كأكصت الدراسة بتدريب العامميف عمى كيفية االستفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات كاستخداماتيا

في أداء المياـ كاألعماؿ المكمفيف بيا .

 -11دراسة الدجني ( )2011بعنواف" :دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي
لمجامعات الفمسطينية :دراسة وصفية تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية" في فمسطيف.

ىدفت التعرؼ إلى دكر التخطيط االستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي؛ كتطكير معايير

المؤسسة كمؤشراتيا؛ لقياس جكدة األداء المؤسسي في الجامعات الفمسطينية ،كلتحقيؽ فقد اتبع

الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كالمنيج البنائي التطكيرم لمبلءمتيما لمكضكع البحث ،كقد تألؼ
مجتمع البحث مف العمداء ،كالمدراء ،كلجاف التخطيط كالجكدة في الجامعة اإلسبلمية كجامعة

األقصى كعددىـ( )100عضكان ،كلتحقيؽ أىداؼ البحث قاـ الباحث بتصميـ أداة االستبانة كالمقابمة

المقننة ،كقد قاـ الباحث بعرض االستبانة كبطاقة المقابمة عمى( )18محكمان ،كقاـ الباحث باستخداـ
برنامج التحميؿ اإلحصائي ) (SPSSلتحميؿ استجابات أفراد العينة ،كما استخدـ المجمكعة البؤرية

كأداة لتطكير معايير كمؤشرات لؤلداء المؤسسي.كمف خبلؿ تحميؿ استجابات أفراد العينة تكصؿ

الباحث إلى النتائج اآلتية:

و
و
إحصائية عند مستكل داللة( )0.05بيف متكسطات تقدير أفراد
داللة
 .1كجكد فركؽ ذات
العينة في مستكل جكدة األداء المؤسسي لمجامعات تعزل لمتغير الجامعة لصالأ الجامعة
اإلسبلمية.

و
داللة إحصائية عند مستكل داللة( )0.05بيف مستكل دكر التخطيط
 .2كجكد عبلقة ذات
االستراتيجي كجكدة األداء المؤسسي لمجامعات الفمسطينية ،حيث بمغ المتكسط الحسابي

النسبي لجميع الفقرات (.)%75.97
و
إحصائية عند مستكل داللة( )0.05بيف متكسطات الجامعات
 .3ال تكجد فركؽ ذات داللوة
الفمسطينية في مستكل التخطيط االستراتيجي تعزل لمتغير "الجامعة".

و
آليات محددة كممنيجة تضمف مشاركة أكسع
كفي ضكء النتائج أكصت الدراسة بكضع

لمجتمع الجامعة الداخمي كالخارجي ،عند تحديث رسالة الجامعة كصياغة رؤيتيا.
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 -12دراسة ربابعة ( )2011بعنواف "المقارنة المرجعية مدخؿ لتحسيف األداء المؤسسي في
المنظمات العامة :دراسة تطبيقية عمى المجمس األعمى لمعموـ والتكنولوجيا" في األردف.

ىدفت إلى تحديد أثر المقارنة المرجعية في تحسيف األداء المؤسسي في المجمس األعمى

لمعمكـ كالتكنكلكجيا في األردف .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الدراسة المنيج الكصفي /التحميمي،
حيث تـ تطكير استبانة كزعت عمى مجتمع الدراسة بمغت ( )77مفردة ،كتمت استعادة ( )74منيا
أم ما نسبتو ( )%96,1مف مجتمع الدراسة ،كخضع لمتحميؿ اإلحصائي ( )72استبانة أم ما

نسبتو ( .)% 93,6كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :أف المتكسط العاـ لتصكرات

تفعا كبمغ ( ،)4.05كأف المتكسط العاـ لتصكرات
المبحكثيف حكؿ جكانب المقارنة المرجعية جاء مر ن
تأثير ذا
تفعا كذلؾ كبمغ ( ،)3.82كما أف ىناؾ نا
المبحكثيف حكؿ مؤشرات األداء المؤسسي جاء مر ن
و
و
إحصائية لممتغير المستقؿ جكانب المقارنة المرجعية مجتمعةن في المتغير التابع مؤشرات األداء
داللة
المؤسسي كاممة ،كلكف ىذا التأثير يتفاكت بيف الجكانب إذ جاء جانبا األنماط كالمقكمات أكثرىا

تأثير في مؤشرم التنافسية كأداء المكارد البشرية.
نا
يدا مف االىتماـ
كأكصت الدراسة بضركرة إعطاء المجمس األعمى لمعمكـ كالتكنكلكجيا مز ن
كتحديدا جانب المراحؿ كمحاكلة تطبيؽ مراحؿ المقارنة المرجعية طبقنا
بجكانب المقارنة المرجعية
ن
و
لمنيجية محددة ،ككذلؾ االىتماـ بقياس األداء المؤسسي لممجمس األعمى ،كالتأكيد عمى استخداـ
المقارنة المرجعية أداة ميمة مف أدكات التحسيف لؤلداء المؤسسي ،كضركرة إنشاء كحدة خاصة

لمقياـ بالمقارنة المرجعية في المجمس األعمى تتكلى عمميات البحث عف أفضؿ الممارسات.
 -13دراسة ماثوي وكا ار ) (Mathwai, and Kara,2010نقال عف ( الدجني )2013

بعنواف :أدوات التقييـ المؤسسي لتحقيؽ االستدامة في مؤسسات التعميـ العالي  :نقاط القوة

والضعؼ  ,واآلثار المترتبة عمى ذلؾ في بريطانيا.
(Institutional assessment tools for sustainability in higher education
)institutions: the strengths and weaknesses, and the implications of that
ىدفت تحميؿ الجيكد الحديثة لقياس االستدامة في مؤسسات التعميـ العالي ،بتحديد المؤشرات
المعيارية لقادة المؤسسات كأفضؿ الممارسات ،كتبادؿ الخبرات كالتجارب باإلضافة لتكفير أداة

القياس مدل التقدـ المحرز في تعزيز مفيكـ االستدامة داخؿ الحرـ الجامعي كفي ىذه الكرقة تـ

استعراض  11أداة مف أدكات التقييـ في عدد مف المؤسسات .
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة النتائج التالية أىميا -:

 أ ف أىـ سمات أدكات التقييـ المثالية المستخدمة في تحديد االستدامة داخؿ الحرـ الجامعي تمؾالتي تككف قابمة لمقياس كالمقارنة ،كأف تقيـ دكافع أصحاب المصمحة المتعدديف .
8.

 تبيف أف ىناؾ اختبلؼ بيف الجامعات مف ناحية التطكر ،كاستخداميا أدكات مثالية في تقييـأدائيا ( الدجني . ) 37 : 2013 ،

 -14دراسة عناية ( )2010بعنواف " :دور التقييـ الذاتي لمبرامج االكاديمية في الجامعات
الفمسطينية بغزة في تحسيف االداء االكاديمي لدى أعضاء الييئة التدريسية"

ىدفت التعرؼ الي دكر التقييـ الذاتي لمبرامج االكاديمية في الجامعات الفمسطينية بغزة في

تحسيف االداء االكاديمي لدل أعضاء ىيئة التدريس مف كجية نظرىـ ،كسبؿ تفعيمو ،كلتحقيؽ
أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كقامت بتصميـ استبانة مككنة مف

( )48فقرة مكزعة عمى ثبلث مجاالت ،تـ تكزيع االستبانة عمى عينة الدراسة المككنة مف))160

عضك ىيئة تدريس في كؿ مف الجامعة االسبلمية كاالزىر بغزة لمعاـ الدراسي ))2010-2009

كاستجاب منيـ ) (138ام بنسبة ( . )%86.25كقد أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية :

 درجة مساىمة التقييـ الذاتي لمبرامج االكاديمية في الجامعات الفمسطينية في تحسيف االداءاالكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس بصكرة عامة متكسطة بكزف نسبي (.)%64.78

 -حاز المجاؿ االكؿ (التدريس) المرتبة االكلى بكزف نسبي ( ،)%68.64ببنما حاز المجاؿ

الثالث (خدمة المجتمع) المرتبة الثانية بكزف نسبي ) ،(%60.24كجاء المجاؿ الثاني (البحث

العممي) المرتبة الثالثة بكزف نسبي (.)%59.86

 ال تكجد فركؽ دالة احصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05في متكسطات التقديراتالتقكيمية ألعضاء الييئات التدريسية في الجامعات الفمسطينية بغزة ألثر التقييـ الذاتي لمبرامج

األكاديمية في تحسيف أدائيـ االكاديمي ترجع لمتغير الجنس (:ذككر – اناث).

 ال تكجد فركؽ دالة احصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05في متكسطات التقديرات الرتبةالعممية ،كسنكات الخدمة ،كالجامعة.

كقد اكصت الباحثة بضركرة تعميـ نتائج كتكصيات التقييـ الذاتي عمى جميع أعضاء ىيئة

التدريس في الجامعة.

 -15دراسة الجعبري ( )2009بعنواف ":دور إدارة التميز في تطوير أداء مؤسسات التعميـ
العالي في الضفة الغربية ".

ىدفت تعرؼ مدل فاعمية إدارة التميز كمساىمتيا في إحداث تطكير مؤسسات التعميـ العالي

في الضفة الغربية ،كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى التطبيقات الفرعية لكؿ عنصر مف عناصر إدارة
التميز التالية :القيادة باإلبداع ،السياسات/االستراتيجيات ،إدارة المكارد البشرية ،إدارة العبلقات

كالمكارد ،التركيز عمى الطمبة كالبحث العممي ،كانعكاس ذلؾ عمى نتائج األعماؿ.
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فقرة ،لقياس درجة تحقؽ عناصر التميز ،ككذلؾ لقياس نتائج األعماؿ في تمؾ المؤسسات ،حيث تـ
االستعانة باألنمكذج األكركبي لمتميز ،EFQMكنمكذج مالككـ بالدريج ،كقد تككف مجتمع الدراسة

مف جميع رؤساء كنكاب مؤسسات التعميـ العالي  ،كمسئكلي كحدات الجكدة كالتخطيط كالتطكير في

تمؾ المؤسسات العاممة في الضفة الغربية ،كالبالغ عددىا( )34مؤسسة ،كقد تـ تكزيع أداة الدراسة

عمى ( )31مؤسسة كعينة لمدراسة ،حيث تـ تكزيع ()62استبانة ،أم بكاقع استبانتيف لكؿ مؤسسة .
كقد خمصت الد ارسة إلى أف المتكسط الحسابي لدرجة ممارسة التعميـ العالي في الضفة الغربية

لعناصر ممكنات إدارة التميز السابقة ،قد بمغ ( ،)3,38أم بنسبة متكسطة .

 جاء ترتيب عناصر الممكنات إلدارة التميز حسب المتكسط الحسابي عمى النحك التالي :أبرز الممكنات تمؾ المتعمقة بالقيادة باإلبداع بمتكسط حسابي( ،)4.01تبلىا إدارة المكارد البشرية،

بمتكسط حسابي ( ،)4.00ثـ العبلقات كالمكارد بمتكسط حسابي ( ،)3.96يمييا إدارة العمميات

بمتكسط حسابي( ،)3,75ثـ السياسات/االستراتيجيات بمتكسط حسابي ( ،)3.73كأخي انر التركيز
عمى الطمبة كالبحث العممي بمتكسط حسابي ( .)3.53كما أنو يكجد تفاكت مؤسسات التعميـ العالي
في الضفة الغربية ،فيما يتعمؽ بمدل امتبلكيا كممارستيا لعناصر إدارة التميز ،كفي نتائج األعماؿ

كآلية التقييـ الذاتي المرتبط بيا .
 -16دراسة العربي والشقالف ( )2009نقال عف الدجني ( )2013بعنواف ":تطوير األداء في
مؤسسات التعميـ العالي في ضوء مدخؿ التعمـ التنظيمي وادارة الجودة الشاممة".

تيدؼ تقديـ تصكر لدمج كتبني مفاىيـ التعمـ التنظيمي كادارة الجكدة الشاممة في خطة

تنفيذية كاحدة نظ انر لمتشابو الكبير بينيما ،كاستخداـ مكاطف القكة لكؿ منيما في إرساء تقاليد راسخة
تطكير األداء بمؤسسات التعميـ العالي ،كقد اعتمد الباحثاف عمى نمكذج التميز األكركبي

) ،(EFQMفي بناء التصكير مستخدمان المنيج البنائي .
كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :

 إف منيجي التعمـ التنظيمي كادارة الجكدة الشاممة يجمعيما خصائص عدة ،كالعمؿ الجماعي،كالقابمية لمتغيير ،كالكيؼ مع البيئة ،كمكاصمة الجيكد مف أجؿ التحسيف ،كاف الدمج بينيما
يحقؽ معايير التميز .

 إف تقييـ أداء مؤسسات التعميـ العالي كفؽ مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة يعد أداة فعالة لقياسكفاءة اإلدارة العميا .

 إف منيج التفكير التنظيمي يكاجو معكقات في تطبيقو حيث يمزـ تغيير البيئة التنظيمية التيتشمؿ اليياكؿ كالعمميات التي تتعارض مع مصالأ بعض أفراد المؤسسة .
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 -إف كبل المفيكميف يسيـ في بناء ثقافة المؤسسة مف خبلؿ إشراؾ جميع العامميف في تحمؿ

المسئكلية ،كاف استثمارىما كدعميما كتحقيؽ التكامؿ بينيما سيؤدم إلى إحداث تغييرات
إيجابية في األداء الكمي لممؤسسة .

 -17دراسة دروزة ( )2008بعنواف ":العالقة بيف متطمبات إدارة المعرفة وعممياتيا وأثرىا عمى
تميز األداء المؤسسي"

ىدفت الكشؼ عف العبلقة بيف متطمبات إدارة المعرفة كما كردت في جائزة الممؾ عبداهلل
الثاني لتميز األداء المؤسسي كالشفافية (االحتياجات المعرفية ،الكعي كااللتزاـ المعرفي ،االتصاالت

الداخمية كالخارجية) كعمميات إدارة المعرفة (التشخيص ،التكليد ،الخزف ،التنكيع ،التطبيؽ) ،كأثر

ىذه العبلقة عمى تميز األداء المؤسسي في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي األردنية.

اتبعت الباحثة المنيج الكصفي ،كقامت بتصميـ استبانة الدراسة المككنة مف ( )90فقرة تككف
مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في المممكة األردنية الياشمية،

كالبالغ عددىـ ( )300مكظفان ،أما عينة الدراسة فتككنت مف مكظفي الك ازرة حممة الدبمكـ فما فكؽ

المصنفيف كغير المصنفيف كالبالغ عددىـ(.)221

كقد خمصت الدراسة إلى مجمعة النتائج أىميا -:
 -1كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متطمبات إدارة المعرفة كعممياتيا مف جية كرضا
المتعامميف ،كالتعمـ كالنمك المؤسسي ،ككفاءة العمميات الداخمية مف جية أخرل .

 -2بمغ المتكسط الحسابي لمنتائج المتعمقة برضا المتعامميف عف أداء ك ازرة التربية كالتعميـ العالي
( ،)3.62مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة ،أم فكؽ المتكسط.

 -3بمغ المتكسط الحسابي لمنتائج المتعمقة بالتعميـ كالنمك المؤسسي ( ،)3.58أم فكؽ المتكسط.
 -4بمغ المتكسط الحسابي لكفاءة العمميات الداخمية( ،)3.60كىذا يشير إلى المستكل الذم تتمتع
في الك ازرة كالذم كاف فكؽ المتكسط .

 -18دراسة ىانسبري ( )Hansberry, 2005بعنواف " :أثر األنشطة التعاونية لمنظمات

الخدمات اإلنسانية عمى فاعمية المنظمات".
" An Exploration of Collaboration and Organizational Effectiveness in
Denver County Human Service Organizations Graduate School of
Public and International Affairs".
ىدفت التعرؼ إلى أثر األنشطة التعاكنية لمنظمات الخدمات اإلنسانية عمى فاعمية

المنظمات؛ كمف أجؿ فيـ األثر النسبي لمتعاكف عمى الفاعمية التنظيمية تـ قياس بعض عكامؿ
الفاعمية التنظيمية مثؿ اإلجراءات اإلدارية كأداء مجمس المديريف كادارة التغيير .كما كاعتمدت
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الدراسة عمى المسأ كأداة لجمع البيانات كتككنت عينة الدراسة مف ) (143منظمة مف منظمات
الخدمات اإلنسانية غير الربحية في بمدة دينيفر األمريكية.

كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا :أف السبب الرئيس كراء القياـ بخدمات

التعاكف ىك تحقيؽ رسالة المنظمة ،كأصبأ حجـ التعاكف في منظمات الخدمات اإلنسانية غير
الربحية أكبر مما كاف عميو قبؿ  5سنكات.
إدارة التغيير كالتعاكف يعتبر مف أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى فاعمية المنظمات يمييا

اإلجراءات اإلدارية كأداء المجمس ،كأف المنظمات الصغرل تككف أكثر قدرة عمى التعاكف ,حيث
يككف لذلؾ التعاكف تأثي انر عمى فاعمية ىذه المنظمات.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

مػف خػبلؿ اسػتعراض الد ارسػات السػابقة يتضػأ أنػو ال تكجػد د ارسػة قػد جمعػت بػيف متغيػرم

الدارسة الحالية ،فقد تنكعت بيئة الدراسات التػي تناكلػت الشػراكة بػيف الجامعػات ومؤسسػات القطػاع

الخاص ,مف حيث األىداؼ:

لعؿ جميع الدراسات السابقة كذات العبلقػة بالمكضػكع قػد أجمعػت عمػى ضػركرتيا كأىميتيػا،
مػػع التبػػايف فػػي النتػػائج التػػي تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا ،كلكػػف مػػف حيػػث االىػػداؼ فقػػد تنػػاكؿ بعضػػيا كاقػػع

الش ػراكة مثػػؿ د ارسػػة درادكػػة كمعايعػػة ( ،)2014كمنيػػا مػػا تنػػاكؿ كضػػع آليػػات لتعزيػػز الش ػراكة مثػػؿ

د ارسػػة م ػراد ( ،)2016شػػتكم ( ،)2005كد ارسػػة الثنيػػاف ( )2005كالقحطػػاني ( ،)2007كمنيػػا مػػا
تعم ػػؽ بالمس ػػئكلية المجتمعي ػػة لمجامع ػػة كالقطاع ػػات الخاص ػػة مث ػػؿ د ارس ػػة الع ػػاجز كحم ػػاد (،)2011

كد ارسػػة الزغػػب ( ،)2011كالسػػحيباني ( ،)2009كمنيػػا مػػا تعمػػؽ بكضػػع إطػػا ار مرجعيػػا لمشػراكة بػػيف
الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص ،مثؿ دراسة صايغ كمتكلي ( ،)2005الثنياف (.)2005

أما عف الدراسات التي تناكلت الكاقع الفمسطيني ،فمـ تذىب إال في اتجاه دراسة التعاكف ،مثػؿ د ارسػة

ابػػك نعػػيـ ( )5102التػػي ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى دكر منشػػآت القطػػاع الخػػاص فػػي تػػكفير فػػرص العمػػؿ،
كك ػػذلؾ د ارس ػػة مق ػػداد ( ،)5100كالزغ ػػت ( ،)5100كالجعب ػػرم ( )5112الت ػػي ى ػػدفت إل ػػى تكجي ػػو

الصناعة ألجؿ التطكير األكاديمي في الجامعات.

كحػػكؿ كضػػع الػػرؤل كآليػػات التفعيػػؿ ،فقػػد اجتمعػػت فػػي اليػػدؼ د ارسػػة كػػؿ مػػف ك ازرة التعمػػيـ القطريػػة

( ،)512كشتكم ( ،)5112كصايغ كمتكلي ( ،)5112أما الدراسات األجنبية فكميا بحثت في سػبؿ

سػػد الفجػػكة بػػيف الجامعػػات كالصػػناعة ،مثػػؿ د ارسػػة ( ،)Okane, 2010كد ارسػػة ( & Othman
 ،)Omar, 2011كىػذا طبيعػػي جػػدان ألنيػػا أجريػت فػػي مجتمعػػات صػناعية ،كلػػيس مجتمعػػات فقيػرة

كفمسطيف ال تنتج أكثر مف  %01مف استيبلكيا.
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مف حيث المنيجية واألدوات:
معظ ػػـ الد ارس ػػات الت ػػي ت ػػـ االط ػػبلع عميي ػػا اتبع ػػت الم ػػنيج الكص ػػفي األس ػػمكب التحميم ػػي ،كم ػػف ى ػػذه

الد ارسػػات د ارسػػة م ػراد ( ،)2016شػػتكم ( ،)2005كد ارسػػة الثنيػػاف ( )2005كالقحطػػاني (،)2007
كد ارسػػة العػػاجز كحمػػاد ( ،)2011كد ارسػػة الزغػػب ( ،)2011كالسػػمطاف ( ،)2004درادكػػة كمعايعػػة

(.)2014

فػ ػػي حػ ػػيف اتبعػ ػػت بعػ ػػض الد ارسػ ػػات المػ ػػنيج الكصػ ػػفي األسػ ػػمكب االسػ ػػتنباطي مثػ ػػؿ د ارسػ ػػة دكػ ػػدكؾ

( ،)2012كد ارسػة ( ،)Sendogdu & Diken, 2013كمنيػا مػا اتبػع المػنيج الكصػفي األسػمكب

المسػػحي مثػػؿ د ارسػػة ( ،)Othman & Omar, 2011أمػػا د ارسػػة صػػايغ كمتػػكلي ( )5112فقػػد
اتبعت المنيج الكصفي األسمكب البنائي.

كم ػػف حي ػػث األدكات فق ػػد اس ػػتخدمت بع ػػض الد ارس ػػات المق ػػاببلت ك ػػأداة مث ػػؿ د ارس ػػة مػ ػراد (،)5102

كمقداد ( ،)5100كالسمطاف ( ،)5110كبعضيا االستبانات مثؿ دراسة أبػك نعػيـ ( ،)5102درادكػة
كمعايعػة ( ،)Othman & Omar, 2011( ،)2014الجعبػػرم ( ،)2009القحطػػاني (،)2007

كش ػػتكم ( ،)2005أم ػػا د ارس ػػة الزغ ػػب ( )2011فق ػػد اس ػػتخدمت بطاق ػػات تحمي ػػؿ المض ػػمكف لم ػػرؤل
كالرسائؿ.

 -موضوع تحسيف األداء المؤسسي.

مف حيث اليدؼ:

لػـ يكجػػد – فػػي حػػدكد عمػػـ الباحػػث -د ارسػػة تناكلتػو مرتبطػان بالشػراكة ،لكػػف كجػػد مرتبطػػأ بالعديػػد مػػف

المتغي ػ ػرات ،كػػ ػرأس المػ ػػاؿ الفك ػ ػػرم ،مثػ ػػؿ د ارس ػ ػػة عبػ ػػد الي ػ ػػادم ( ،)2016كد ارسػ ػػة رش ػ ػػيد كالزي ػ ػػادم

( ،)2014كمنيا مػا ارتػبط بػنظـ التقػكيـ مثػؿ د ارسػة (عبػد الكبيػر كآخػركف ،)2011،كد ارسػة الػدجني

( ،)2013كالدجني ( ،)2011كدراسة ربابعة ( ،)2011كمنيا ما ارتػبط بػإدارة المعرفػة كادارة التميػز
مثؿ دراسة (دركزة ،)2008،كالجعبرم (.)2009

أما دراسة أبك حسنة ( )5100فقد ربطػت تحسػيف األداء بػالتخطيط االسػتراتيجي ،كفػي ضػكء التميػز

المؤسسػي باعتبػاره أبيػػى صػكر األداء ،جػػاءت د ارسػة البحيصػػي ( )5100كد ارسػة النجػػار(،)5100
كالػػدجني ( ،)5102سػػيمكد ( )5102التػػي ربطػػت مسػػتكل األداء بػػالنمكذج األكركبػػي لمتميػػز ،أمػػا

د ارس ػػة ف ػػرج اهلل ( )5102في ػػدفت التع ػػرؼ إل ػػى دكر االس ػػتثمار ف ػػي التكنكلكجي ػػا ف ػػي تط ػػكير األداء
المؤسسي.

مػػف حيػػث المنيجيػػة واألدوات :جميػػع الد ارسػػات التػي تػػـ االطػػبلع عمييػػا قػػد اتبعػػت المػػنيج الكصػػفي
األسمكب التحميمي ،كاستخدمت االستبانات كأدكات رئيسة لجمع البيانات.
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أوجو االتفاؽ واالختالؼ:

مف حيث المتغير األوؿ (الشراكة)

تتفؽ ىذه الدراسة مف حيث المنيجية كالعينة مع د ارسػة درادكػة كمعايعػة ( ،)2014الثنيػاف ()2005

التػػي اتبعػػت أيضػان أحػػد األسػػاليب المسػػتقبمية ،كد ارسػػة شػػتكم ( ،)2005ككػػذلؾ مػػع د ارسػػة السػػمطاف
) ،(Alsultan,2004كما تتفؽ مف حيث اليدؼ العاـ مع جميع الدراسات.

فػ ػػي حػػػيف تختمػػػؼ فػ ػػي طريقػ ػػة الحصػػػكؿ عمػ ػػى البيانػ ػػات المتعمقػػػة بػ ػػالمتغير األكؿ مػ ػػع د ارسػػػة م ػ ػراد

( ،)0204شتكم ( ،)0223كدراسة العاجز كحماد ()2011
 مف حيث المتغير الثاني (تحسيف األداء المؤسسي)

تتفؽ الدراسة الحالية في ىػذا البعػد مػف حيػث المػنيج كالعينػة مػع د ارسػة كػؿ مػف الجعبػرم ()2009

ك) ،(Mathwai, and Kara,2010كالػدجني ( ،)2011رشػػيد كالزيػػادم ( ،)2014كتختمػػؼ مػػف
حيػػث بيئػػة التطبيػػؽ مػػع د ارسػػة (عبػػد الكبيػػر كآخػػركف ،)2011،كالػػدجني ( )5102التػػي كانػػت عمػػى

المدارس ،كدراسة ربابعة ( )2011التي كانت عمى المجمس األعمى لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،كدراسة عبد
اليػػادم ( )2016التػػي كانػػت عمػػى ككالػػة الغػػكث الدكليػػة ،كد ارسػػة دركزة ( )2008التػػي كانػػت عمػػى
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي األردنية.

أوجو استفادة الباحث مف الدراسات السابقة:
 إعداد اإلطار النظرم لمدراسة كفياختيار أداة الدراسة المناسبة.
 اختيار المنيج المناسب لمدراسة ،كاستخداـ األساليب اإلحصائية المبلئمة.
 تدعيـ نتائج الدراسة بالدراسات السابقة.
 ما تميزت بو الدراسة الحالية:

تتميز بشمكليا لمتغيريف (الشراكة – تحسيف األداء المؤسسػي) ،كىػي األكلػى مػف نكعيػا – فػي حػدكد
عمـ الباحث -كما أنيا ستطبؽ ىذه الدراسة في بيئة مغايرة لبيئات الدراسات السابقة كىػي – جامعػات

محافظات غزة .
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الفصل الرابع

إجـراءات الدراسـة امليدانية
 أوالً :منيج الدراسة

 ثانياً :مجتمع الدراسة وعينتيا
 ثالثاً :أدوات الدراسة

 رابعاً :الخطوات اإلجرائية

 خامساً :األساليب اإلحصائية
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الفصؿ الرابع
منيج واجراءات الدراسػة
تمييد :
يتضمف ىذا الفصؿ الخطكات كاإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني مف ىذه الدراسة
مف حيث منيج الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كالعينة التي طبقت عمييا ،كاألدكات المستخدمة ،كالدراسة
االستطبلعية التي ىدفت لمتحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات ،كالتكصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة،
كذلؾ عمى النحك التالي:

أوالً :منيج الدراسة:
اتبع الباحث المنيج الكصفي  ،األسمكب التحميمي الذم يصؼ المشكمة كصفان دقيقان كيحمؿ
كيقارف كيقيـ أمبل في التكصؿ الى حقائؽ عف مشكمة الدراسة يزيد بيا رصيد العمـ كالمعرفة مف
خبلؿ دراسة ماضي ىذه المشكمة دكف استغراؽ فيو بأخذ العظة كالعبرة ،كدراسة حاضرىا لتشخيص
جكانب القكة كالقصكر لتدعيـ جكانب القكة كمكاجية كعبلج جكانب القصكر ،ثـ التنبؤ بما ستؤكؿ
اليو ىذه المشكمة في المستقبؿ ،إذ تحدد الدراسة الكصفية الكضع الحالي لمظاىرة المراد دراستيا كىك
منيج يستخدـ االستبيانات في جمع البيانات عمى أف تككف عمى درجة مف المكضكعية كالثبات.
(أبك عبلـ)50 :2011 ،

ثانياً :مجتمع الدراسة وعينتيا:
بمغ حجـ مجتمع الدراسة ( )1657عضك مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية
في محافظات فمسطيف الجنكبية (األزىر ،اإلسبلمية ،القدس المفتكحة).
(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي)65 :2017 ،
أ .العينة االستطالعية:
تـ اختيار عينة عشكائية استطبلعية قكاميا ( )42مف أعضاء ىيئة التدريس مف كبل الجنسيف
مف مجتمع الدراسة ،كتـ تطبيؽ األدكات المستخدمة في ىذه الدراسة عمى ىذه العينة بيدؼ التحقؽ
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مف صبلحية األدكات لمتطبيؽ عمى أفراد العينة الكمية ،كذلؾ مف خبلؿ حساب صدقيا كثباتيا
بالطرؽ اإلحصائية المبلئمة.
ب .العينة الميدانية:
تككنت العينة الميدانية مف أعضاء ىيئة التدريس مف كبل الجنسيف بالجامعات الفمسطينية في
محافظات فمسطيف الجنكبية (األزىر ،اإلسبلمية ،القدس المفتكحة)  ،كالبالغ عددىـ ( .) 313
كاستخدـ الباحث العينة العشكائية الطبقية مع مراعاة تمثيؿ كؿ جامعة ،كنظ انر لطبيعة الدراسة فقد تـ
z 2 pq
حساب حجـ العينة مف القانكف التالي (:)Bartlett, et al. 2001
e2

n0 

حيث  zقيمة التكزيع الطبيعي المعيارم كتساكم  1096عند مستكل داللة ..0.5
p

ىي نسبة النجاح في التجربة العشكائية.

q

ىي نسبة الفشؿ في التجربة العشكائية ،حيث . q  1  p

 eىي مقدار الخطأ في التقدير.
كحيث أف احتماؿ مكافقة افراد العينة عمى فقرات االستبانة غير معركؼ في أم مف الدراسات
السابقة ،فإننا نفترض أف قيمة

p

تساكم  .05كبالتالي تككف قيمة

q

تساكم  ..05كباعتبار أف

مقدار الخطأ في التقدير يساكم  .0.5فإف التقدير المبدئي لحجـ العينة مف كؿ المناطؽ يحسب

)(1.96) 2 (0.5)(0.5
n0 
كالتالي 385 :
2
)(0.05
كحيث أف حجـ مجتمع الدراسة الكمي  0435عضك ىيئة تدريس مف كافة الرتب مف (أستاذ – بدكف
رتبة) مف المثبتيف في الجامعات محؿ الدراسة ،فباإلمكاف تخفيض حجـ العينة منيا قميبلن باستخداـ
القانكف التالي:

n0
)( n0  1
1
N

 n حيث  n0الحجـ المبدئي

385
لمعينة N ،حجـ المجتمع .كبالتالي فإف حجـ العينة المخفض يحسب  313
)(385  1
1
1657
كالتالي:

مف اإلسبلمية = (194 = 313 * )1657/1026
مف األزىر = (61 = 313 * )1657/324
مف القدس المفتكحة = (58= 313 * )1657/307
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n

كقػػاـ الباحػػث بتكزيػػع ( )330اسػػتبانة لضػػماف اسػػترداد ( )313اسػػتبانة كىػػك مػػا شػ ٌكؿ تقريبػان ()%17
مف مجتمع الدراسة ،كىي عينة كافية إحصائيان لمحصكؿ عمى نتائج تمثؿ مجتمع الدراسة.
كالجػدكؿ التػالي يبػيف التكػ اررات كالنسػػب المئكيػة لتكزيػع أفػراد العينػػة تبعػان لعػدد مػف المتغيػرات
المستقمة التصنيفية ،كذلؾ كما يمي:
جدوؿ ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لممتغيرات التصنيفية
البياف
الرتبة األكاديمية

سنوات الخدمة

الجامعة

الكمية

المتغير

العدد

%

أستاذ

92

29.4

أستاذ مشارؾ

97

31.0

أستاذ مساعد كأقؿ

124

39.6

أقؿ مف  7سنكات

28

8.9

15 – 7

116

37.1

أكثر مف  15سنكات

169

54.0

األزىر

64

20.4

اإلسبلمية

191

61.0

القدس المفتكحة

58

18.5

عممية

107

34.2

انسانية

206

65.8

ثالثاً :أدوات الدراسة:
 .1استبانة واقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص :إعداد الباحث
بعد االطبلع عمى األطر النظرية كالدراسات السابقة كمنيا د ارسػة الثنيػاف ( ،)2005كد ارسػة
السبلطيف ( ،)2005قاـ الباحث بإعداد اسػتبانة كاقػع الشػراكة بػيف الجامعػات الفمسػطينية كمؤسسػات
القطاع الخػاص ،التػي تتكػكف االسػتبانة مػف ( )38فقػرة مكزعػة عمػى ثبلثػة مجػاالت ،كالجػدكؿ التػالي
يبيف تكزيع فقرات االستبانة عمى المجاالت:

9.

جدوؿ ( :)2توزيع الفقرات عمى مجاالت استبانة واقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية
ومؤسسات القطاع الخاص
عدد الفقرات

مجاالت االستبانة
مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

10

متطمبات الشراكة الفاعمة

10

أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

18

الدرجة الكمية لالستبانة

38

كتمت االستجابة عمى الفقرات كفقان لتػدرج ليكػرت الخماسػي (كبيػرة جػدان – كبيػرة– متكسػطة–
قميمة– قميمة جدان) كتصحأ عمى التكالي بالدرجات ( ،)1- 2 – 3 – 4 – 5كجميػع الفقػرات إيجابيػة
التصحيأ.
كيتـ احتساب درجة المفحكص عمى االستبانة بجمع درجاتو عمى كؿ مجاؿ كجمع درجاتو

عمى جميع المجاالت لحساب الدرجة الكمية لكاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات
القطاع الخاص ،كتتراكح الدرجة عمى االستبانة ككؿ بيف ( 190 – 38درجة) ،كتعبر الدرجة

المنخفضة عف تدني مستكل كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع الخاص فيما
تعبر الدرجة المرتفعة عف مستكل مرتفع مف كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات

القطاع الخاص.

صدؽ وثبات استبانة واقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص:

الصدؽ:
أ .صدؽ المحكميف:
لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خبلؿ صدؽ المحكميف ،قاـ الباحث بعرض الصكرة األكلية
لبلستبانة (الممحؽ رقـ  ،)1عمى عدد مف المحكميف مف األساتذة المختصيف (ممحؽ رقـ  ،)2كذلؾ
بيدؼ معرفة آرائيـ كمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ مجاالت االستبانة كفقراتيا كمدل كضكحيا،
كترابطيا ،كمدل تحقيقيا ألىداؼ الدراسة ،كتـ تفريغ المبلحظات التي أبداىا المحكمكف كفي ضكئيا
قاـ الباحث بإعادة صياغة بعض الفقرات كحذؼ كاضافة بعض الفقرات ،كأصبحت االستبانة في
صكرتيا النيائية تتككف مف ( )38فقرة.
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ب .صػدؽ االتساؽ الداخمي:
لحساب صدؽ استبانة كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع الخاص تـ
حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كدرجة المجاؿ الذم تنتمي إليو ،كالجداكؿ التالية تبيف
ذلؾ:
جدوؿ ( :)3ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ

(مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص) مع الدرجة الكمية لممجاؿ
رقـ

فقرات المجاؿ األوؿ (مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع

معامؿ

مستوى

الفقرة

الخاص)

االرتباط

الداللة

1

ضعؼ المكاءمة بيف مخرجات الجامعة كمتطمبات سكؽ العمؿ.

0.900

دالة عند 0.01

2

غمبة البحكث النظرية عمى البحكث ذات الطابع التطبيقي التنمكم.

0.872

دالة عند 0.01

3

ضعؼ ثقة القطاع الخاص بقدرة الجامعة عمى تحسيف قدراتو.

0.868

دالة عند 0.01

4

ضبابية الكضع العاـ الناجـ عف تبعيات االنقساـ السياسي كآثاره.

0.874

دالة عند 0.01

0.905

دالة عند 0.01

0.895

دالة عند 0.01

0.917

دالة عند 0.01

0.860

دالة عند 0.01

0.867

دالة عند 0.01

0.889

دالة عند 0.01

5
6
7
8
9
10

اختبلؼ التكقعات المؤسسية المتبادلة لكؿ مف الجامعة كمؤسسات
القطاع الخاص.
تراجع مستكيات الدعـ الحككمي لنفقات الجامعات في ظؿ احتداـ
التنافسية العالمية.
ظيكر تكجو عالمي يدفع في اتجاه تقكيـ المؤسسات عمى أسس
فعاليات المشاركة المجتمعية.
ظيكر ميف جديدة تتطمب تدريبان مشتركان بيف الجامعات كالقطاع
الخاص .
اقتصار دكر الجامعة عمى تأدية الدكر التدريسي كتخريج الخريجيف
كاغفاؿ األدكار األخرل .
قصكر النظرة المجتمعية ألىمية الشراكة في تطكير برامج العمؿ
كاإلنتاج.

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )40عند مستكل داللة  ،0.304 =0.05كعند مستكل داللة 0.393 =0.01
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جدوؿ (:)4ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني (متطمبات الشراكة الفاعمة) مع الدرجة
الكمية لممجاؿ

رقـ

فقرات المجاؿ الثاني

معامؿ

مستوى

الفقرة

(متطمبات الشراكة الفاعمة)

االرتباط

الداللة

0.896

دالة عند 0.01

0.865

دالة عند 0.01

0.900

دالة عند 0.01

0.943

دالة عند 0.01

0.887

دالة عند 0.01

0.849

دالة عند 0.01

0.856

دالة عند 0.01

0.933

دالة عند 0.01

0.904

دالة عند 0.01

0.903

دالة عند 0.01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

إعبلء قيمة األبحاث التي تسيـ في تطكير أداء المؤسسات في القطاع
الخاص ذات الصمة.
الكعي بحتمية العبلقة بيف الجامعات كالقطاع الخاص في تنمية أنماط
سمككية تعزز أكاصر الشراكة .
إنشاء صندكؽ خاص لتمكيؿ البحث العممي في الجامعات يسيـ فيو
القطاع الخاص بنسبة مف أرباحو .
تنظيـ زيارات دكرية لمباحثيف إلى مؤسسات القطاع الخاص بيدؼ
معايشة الكاقع كالتعرؼ إلى المشكبلت .
إشراؾ خبراء كقيادات تنفيذية في القطاع الخاص مع أساتذة الجامعات
في اإلشراؼ عمى بعض البحكث التطبيقية.
إصدار نشرات دكرية مشتركة تكضأ صكر الشراكة بيف الجامعات
كالقطاع الخاص.
إقامة الحاضنات كمراكز االبتكار لضماف استم اررية مردكد الشراكة .
ربط سمككيات الجامعات كأدائيا بمؤشرات التنمية مف خبلؿ تبني
أسمكب الجامعة المنتجة.
تطكير التشريعات كالقكانيف الضابطة لمعبلقة

بيف القطاع الخاص

كالجامعات.
إنشاء كحدة داخؿ الجامعة لتسكيؽ اإلنتاج العممي كامكانات الجامعة
االستشارية كالتدريبية.

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )40عند مستكل داللة  ،0.304 =0.05كعند مستكل داللة 0.393 =0.01
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جدوؿ ( :)5ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث

(أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص) مع الدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ

مستوى

رقـ

االرتباط

الداللة

0.828

دالة عند 0.01

0.864

دالة عند 0.01

0.908

دالة عند 0.01

4

يتـ التحقؽ مف الجدكل االقتصادية لممشركعات البحثية ذات االىتماـ المشترؾ .

0.879

دالة عند 0.01

5

تكجد قكاعد كلكائأ منظمة لطبيعة الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص .

0.806

دالة عند 0.01

6

تنظـ برامج لمتعميـ التعاكني كتبادؿ المعمكمات كاالستشارات بيف طرفي الشراكة.

0.825

دالة عند 0.01

0.791

دالة عند 0.01

0.725

دالة عند 0.01

0.847

دالة عند 0.01

10

يتبنى القطاع الخاص إنشاء كراسي بحثية أك عممية تحمؿ اسـ مؤسسييا.

0.878

دالة عند 0.01

11

يشارؾ القطاع الخاص في كضع خريطة بحثية مرتبطة باالحتياجات اإلنتاجية.

0.767

دالة عند 0.01

0.830

دالة عند 0.01

0.720

دالة عند 0.01

0.700

دالة عند 0.01

0.798

دالة عند 0.01

0.761

دالة عند 0.01

0.621

دالة عند 0.01

0.710

دالة عند 0.01

فقرات المجاؿ الثالث (أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص)

الفقرة
1
2
3

7
8
9

12
13
14
15
16
17
18

يمكؿ القطاع الخاص بعض المشاريع ذات العبلقة بقطاع العمؿ اإلنتاجي الخاص.
يرعى كيمكؿ القطاع الخاص بعض المؤتمرات العممية مقابؿ استفادتيا إعبلميان
كعمميان .

تسكؽ الجامعات نتائج البحث العممي لمقطاع الخاص في (ضكء التكمفة الفعمية
لؤلبحاث) .

تزكد الجامعة القطاع الخاص بمعمكمات دقيقة حكؿ إمكانياتيا العممية كالبحثية
كمساىمتيا في خدمة سكؽ العمؿ .

تفتأ الجامعة مجاالت الدراسات العميا أماـ القطاع الخاص لتفعيؿ الشراكة بيف

الطرفيف .

تنظـ الجامعة بالشراكة مع القطاع الخاص برامج تدريبية تحكيمية لتأىيؿ الخريجيف
مينيان.

يساعد القطاع الخاص الجامعات كالكميات في الحصكؿ عمى تقنيات متطكرة في

نظاـ عمميا

تقدـ الجامعة االستشارات المتخصصة في المجاالت المختمفة لمقطاع الخاص لزيادة

االنتاجية.

تعقد الجامعات دكرات تنمية ميارات مستحدثة لمعامميف في المؤسسات اإلنتاجية

بيدؼ تحسيف مياراتيـ

يتبنى القطاع الخاص إنشاء كترميـ بعض المنشآت في الجامعة.
يدعك القطاع الخاص أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في مجالس إدارات بعض
الشركات لتكثيؽ التعامؿ كتبادؿ الخبرات.

يتـ إنشاء كرش عمؿ متخصصة إلجراء عمميات الصيانة الدكرية لؤلجيزة كالمعامؿ

بدعـ مف القطاع الخاص .

تدعك الجامعات رجاؿ األعماؿ لممشاركة في مجالسيا التعميمية لئلسياـ في كضع

البرامج المستقبمية كصنع الق اررات التعميمية.

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )40عند مستكل داللة  ،0.304 =0.05كعند مستكل داللة 0.393 =0.01
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يتبيف مف الجػداكؿ السػابقة أف جميػع فقػرات اسػتبانة كاقػع الشػراكة بػيف الجامعػات الفمسػطينية

كمؤسسات القطاع الخاص ( 38فقرة) حققت ارتباطات دالة مع درجػة المجػاؿ الػذم تنتمػي إليػو عنػد
مسػػتكل داللػػة أقػػؿ مػػف  .0.01كتبقػػى االسػػتبانة فػػي صػػكرتو النيائيػػة يتكػػكف مػػف ( )38فق ػرة ،كبػػذلؾ
تتراكح الدرجة الكمية عمى االستبانة في صكرتيا النيائية بيف ( 190 – 38درجة).

كما تـ حساب معامالت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ مجػاؿ والدرجػة الكميػة لالسػتبانة ,والجػدوؿ التػالي

يبيف ذلؾ:

جدوؿ ( :)6ارتباطات درجات مجاالت استبانة واقع الشراكة بيف

الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص مع الدرجة الكمية
ـ

معامؿ

المجاالت

االرتباط

مستوى الداللة

1

مبررات الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص

0.848

دالة عند 0.01

2

متطمبات الشراكة الفاعمة

0.901

دالة عند 0.01

3

أكجو الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص

0.937

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )40عند مستكل داللة  ،0.304 =0.05كعند مستكل داللة 0.393 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف جميع مجاالت استبانة كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية
كمؤسسات القطاع الخاص حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لبلستبانة عند مستكل داللة

 ،0.01مما يدلؿ أيضان عمى أف االستبانة في صكرتيا النيائية تتسـ بدرجة عالية مف صدؽ

االتساؽ الداخمي .كما يشير ذلؾ إلى أف جميع فقرات كمجاالت االستبانة تشترؾ في قياس كاقع

الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع الخاص لدل أفراد العينة.
ثبات استبانة واقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص:
أ .ثبات التجزئة النصفية:
قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف مجمػػكع درجات الفقرات الفردية كمجمكع درجات
الفقرات الزكجية لكؿ بعد ،ثـ استخدمت معادلة سبيرماف-براكف لتعديؿ طكؿ البعد ،لؤلبعاد زكجية

عدد الفقرات (النصفيف متساكييف) ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدوؿ ( :)7قيـ الثبات باستخداـ التجزئة النصفية الستبانة واقع
الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص
عدد

معامؿ

معامؿ

الفقرات

االرتباط

الثبات

1

مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

10

0.892

0.943

دالة عند 0.01

2

متطمبات الشراكة الفاعمة

10

0.908

0,952

دالة عند 0.01

3

أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

18

0.794

0.885

دالة عند 0.01

الدرجة الكمية لالستبانة

38

0.820

0.901

دالة عند 0.01

ـ

أبعاد االستبانة

مستوى الداللة

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معػػامبلت الثبػػات تراكحػػت بػػيف ( ،)0.943 – 0.885كىػػي

دالة عند مستكل  ،0.01مما يشير إلى أف االستبانة يتسـ بدرجة جيدة مف الثبات.
ب .ثبات االستبانة باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ:

تػػـ تقػػدير ثبػػات االسػػتبانة بحسػػاب معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ لفق ػرات االسػػتبانة بمجاالتػػو كدرجتػػو الكميػػة،

كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدوؿ ( :)8معامالت الثبات لمجاالت استبانة واقع الشراكة بيف

الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص باستخداـ معامؿ ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

ـ

مجاالت االستبانة

1

مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

10

0.969

2

متطمبات الشراكة الفاعمة

10

0.972

3

أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

18

0.965

الدرجة الكمية لالستبانة

38

0.980

يتضأ مف الجدكؿ السابؽ أف قػيـ ألفػا تقػع بػيف ( )0.980 – 0.965كىػي مرتفعػة ،كتػدلؿ عمػى أف

االستبانة تتسـ بدرجة عالية مف الثبات تفي بمتطمبات تطبيؽ االستبانة عمى أفراد العينة.

مما سبؽ يتضأ لمباحث أف استبانة كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع
الخاص مكضكع الدراسة تتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات؛ تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا

لمحصكؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.

 .2استبانة تحسيف األداء المؤسسي :إعداد (الباحث)
بعػػد االطػػبلع عمػػى األطػػر النظريػػة كالد ارسػػات السػػابقة كمنيػػا د ارسػػة أبػػك حسػػنة (،)2014

كد ارسػػة النجػػار ( ،)2014قػػاـ الباحػػث بإعػػداد اسػػتبانة تحسػػيف األداء المؤسسػػي ،كالتػػي تككنػػت مػػف

( )35فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت ،كالجدكؿ التالي يبيف تكزيع الفقرات عمى المجاالت:
96

جدوؿ ( :)9توزيع الفقرات عمى مجاالت استبانة تحسيف األداء المؤسسي
ـ

عدد الفقرات

مجاالت االستبانة

1

اإلدارة الفاعمة والقيادة

10

2

التخطيط لمتحسيف

8

3

استثمار الموارد

9

4

جودة العمميات

8
االستبانة ككؿ

35

كتتـ االستجابة عمى فقرات االستبانة كفقان لتدرج ليكرت الخماسي (كبيرة جدان – كبيرة–

متكسطة– قميمة– قميمة جدان) كتصحأ عمى التكالي بالدرجات ( ،)1 - 2 – 3 – 4 – 5كجميع
الفقرات إيجابية التصحيأ.

كيتـ احتساب درجة المستجيب عمى االستبانة بجمع درجاتو عمى كؿ مجاؿ كجمع درجاتو
عمى جميع المجاالت لحساب الدرجة الكمية لمتنمية المستدامة ،كتتراكح الدرجة بيف (175 – 35

درجة) ،كتعبر الدرجة المنخفضة عف تدني مستكل األداء المؤسسي فيما تعبر الدرجة المرتفعة عف
درجة عالية لؤلداء المؤسسي.
صدؽ وثبات استبانة تحسيف األداء المؤسسي:
أ .صدؽ المحكميف:
لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خبلؿ صدؽ المحكميف ،قاـ الباحث بعرض الصكرة األكلية

لبلستبانة ممحؽ رقـ ( )1عمى عدد مف المحكميف مف األساتذة المختصيف (ممحؽ رقـ  ،)2كذلؾ
بيدؼ معرفة آرائيـ كمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ مجاالت االستبانة كفقراتيا كمدل كضكحيا،
كترابطيا ،كمدل تحقيقيا ألىداؼ الدراسة ،كتـ تفريغ المبلحظات التي أبداىا المحكمكف كفي ضكئيا

قاـ الباحث بإعادة صياغة بعض الفقرات كحذؼ كاضافة بعض الفقرات ،كأصبحت االستبانة في
صكرتيا النيائية تتككف مف ( )35فقرة.

ب .صػدؽ االتساؽ الداخمي:
لحساب الصدؽ قاـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كدرجة المجاؿ
الذم تنتمي إليو ،كالجداكؿ التالية تبيف ذلؾ:

97

جدوؿ ( :)10ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ (اإلدارة الفاعمة والقيادة) مع
الدرجة الكمية لممجاؿ

رقـ

فقرات المجاؿ األوؿ (اإلدارة الفاعمة والقيادة)

الفقرة
1
2
3

تعمؿ الجامعة عمى تحفيز كدعـ الباحثيف المبدعيف فييا.

تحافظ الجامعة عمى الييكؿ التنظيمي الذم يبيف األقساـ كالكحدات في كؿ

كمية.

تحرص الجامعة عمى تكفير عمميات قياس مرجعي لممقارنة مع الجامعات

األكثر تفكقان .

4

تجرم الجامعة عممية تقكيـ كمراجعة ذاتية باستمرار.

6

تكفر الجامعة المناخ التنظيمي المبلئـ لتطبيؽ الجكدة لدل العامميف فييا.

5
7
8
9

10

معامؿ

االرتباط

الداللة

0.867

دالة عند 0.01

0.914

دالة عند 0.01

0.907

دالة عند 0.01

0.851

دالة عند 0.01

0.910

دالة عند 0.01

تسيـ الجامعة في ترسيخ القيـ كالمعتقدات كالممارسات الجيدة لدل العامميف.

0.870

تعتمد الجامعة سياسة التدكير اإلدارم كأساس لمعدالة التنظيمية

0.795

تضع الجامعة مف خبلؿ كمياتيا خطة كاضحة لتدريب العامميف بناء عمى
االحتياجات الفعمية لمعمؿ.

تشجع العمؿ بنظاـ الفريؽ الكاحد باعتباره مككف التعاكف في الجامعة.

تطكر الجامعة أسمكب كنكعية الخدمات اإلدارية كاألكاديمية باستمرار.

مستوى

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

0.811

دالة عند 0.01

0.901

دالة عند 0.01

0.748

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )40عند مستكل داللة  ،0.304 =0.05كعند مستكل داللة 0.393 =0.01

جدوؿ ( :)11ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني (التخطيط لمتحسيف) مع الدرجة
الكمية لممجاؿ

رقـ

فقرات المجاؿ الثاني (التخطيط لمتحسيف)

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8

تعد الجامعة الدراسات ذات العبلقة بعمميات التحسيف الشاممة

تتنبأ بالمشكبلت التي قد تحدث مستقببلن ،كتضع حمكال مقترحة ليا.

تعتمد الجامعة عمى استراتيجية كخريطة بحثية (كفؽ األكلكيات) كاضحة لتحسيف

الجكدة

تعيد تشكيؿ كتكزيع المسؤكليات في حاؿ اإلخفاؽ في تحقيؽ المستكل المطمكب مف

التحسيف.

تشترؾ الجامعة بقكاعد بيانات عربية كعالمية كتكفرىا ألعضاء ىيئة التدريس مجانان.
تقكـ الجامعة بدراسة شاممة عف احتياجاتيا مف البرامج التعميمية قبؿ طرحيا

تعمـ الجامعة بعض التجارب الناجحة في مجاؿ تحسيف األداء بعد دراستيا كتحميؿ

مردكدىا.

تعتمد الجامعة خطة استراتيجية طكيمة المدل تيدؼ إلى التحسيف المستمر

معامؿ

االرتباط

الداللة

 0.913دالة عند 0.01
 0.903دالة عند 0.01
 0.870دالة عند 0.01
 0.911دالة عند 0.01
 0.908دالة عند 0.01
 0.921دالة عند 0.01
 0.875دالة عند 0.01
 0.807دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )40عند مستكل داللة  ،0.304 =0.05كعند مستكل داللة 0.393 =0.01
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مستوى

جدوؿ ( :)12ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث (استثمار الموارد)
مع الدرجة الكمية لممجاؿ

معامؿ

مستوى

رقـ

االرتباط

الداللة

1

تحدد الجامعة احتياجاتيا مف العامميف في مختمؼ األقساـ قبؿ بداية كؿ عاـ

0.868

دالة عند 0.01

2

تظير الجامعة األدلة اليكمية عمى أنشطتيا كعممياتيا

0.856

دالة عند 0.01

3

تطكر مؤشرات األداء في التدريس بشكؿ دكرم مقنف في ضكء معايير األداء العالمية

0.904

دالة عند 0.01

4

تتممس الجامعة مشكبلت القطاع الخاص في المجتمع كتسعى لئلسياـ في حميا

0.918

دالة عند 0.01

5

تتيأ لمعامميف فرص التعمـ كاكتساب خبرات جديدة في مجاؿ العمؿ.

0.877

دالة عند 0.01

0.857

دالة عند 0.01

0.899

دالة عند 0.01

0.879

دالة عند 0.01

0.824

دالة عند 0.01

فقرات المجاؿ الثالث (استثمار الموارد)

الفقرة

6
7
8
9

تفسأ الجامعة المجاؿ لككادرىا المتخصصة لممساىمة في تطكير مؤسسات القطاع

الخاص.

تقكـ الجامعات بتنظيـ لقاءات بيف أعضاء ىيئة التدريس كمؤسسات المجتمع المحمي
الخبرت.
ا
لتبادؿ

تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا عمى المشاركة في المؤتمرات العممية

كالندكات.

تسعى الجامعة إلى تحسيف عممية استثمار المكارد كالطاقات.

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )40عند مستكل داللة  ،0.304 =0.05كعند مستكل داللة 0.393 =0.01

جدوؿ ( :)13ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع (جودة العمميات)
مع الدرجة الكمية لممجاؿ

معامؿ

مستوى

رقـ

االرتباط

الداللة

1

تعتمد الجامعة نظاـ ترقيات مناسب يدعـ التطكر الميني لمعامميف

0.763

دالة عند 0.01

2

يتـ تكفير الخدمات الجامعية الجديدة في الكقت المناسب.

0.830

دالة عند 0.01

3

يتناسب مستكل جكدة الخدمات التي تقدميا الجامعة مع مقدار التكمفة.

0.944

دالة عند 0.01

4

تعمؿ الجامعة عمى ابتكار أساليب جديدة في العمؿ سعيان لمتميز في تقديـ الخدمة.

0.947

دالة عند 0.01

5

تحدث الجامعة طرائؽ التعميـ كالبحث العممي باستمرار.

0.928

دالة عند 0.01

0.961

دالة عند 0.01

0.949

دالة عند 0.01

0.928

دالة عند 0.01

فقرات المجاؿ الرابع (جودة العمميات)

الفقرة

6
7
8

تعمؿ الجامعة عمى تحقيؽ كفاءة العمميات الداخمية( .تبسيط اإلجراءات ،تقميؿ

التكمفة).

تدعـ الجامعة التعمـ المبني عمى الممارسة (تبادؿ الخبرات كالمعارؼ ،النظر

بشمكلية إلى الحمكؿ البديمة ،االستفادة مف نتائج الدراسات الميدانية).

تتحمؿ الجامعة مسئكليتيا المجتمعية تجاه القضايا المتعمقة بالمجتمع.

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )40عند مستكل داللة  ،0.304 =0.05كعند مستكل داللة 0.393 =0.01
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يتبيف مف الجداكؿ السػابقة أف جميػع فقػرات االسػتبانة ( 35فقػرة) حققػت درجػات ارتبػاط دالػة

مػع درجػػة المجػػاؿ الػػذم تنتمػػي إليػػو عنػػد مسػػتكل داللػػة  .0.01كتبقػػى االسػػتبانة فػػي صػػكرتو النيائيػػة
يتككف مػف ( )35فقػرة ،كبػذلؾ تتػراكح الدرجػة الكميػة عمػى االسػتبانة فػي صػكرتو النيائيػة بػيف (– 35

 175درجة).

كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ والدرجة الكمية ,والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدوؿ ( :)14ارتباطات درجات مجاالت استبانة تحسيف األداء المؤسسي مع الدرجة الكمية

ـ

معامؿ

المجاالت

مستوى الداللة

االرتباط

1

اإلدارة الفاعمة والقيادة

0.963

دالة عند 0.01

2

التخطيط لمتحسيف

0.911

دالة عند 0.01

3

استثمار الموارد

0.940

دالة عند 0.01

4

جودة العمميات

0.905

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح= )40عند مستكل داللة  ،0.304 =0.05كعند مستكل داللة 0.393 =0.01

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف جمي ػػع المج ػػاالت حقق ػػت ارتباط ػػات دال ػػة م ػػع الدرج ػػة الكمي ػػة
لبلسػػتبانة عنػػد مسػػتكل داللػػة  ،0.01ممػػا يػػدلؿ أيضػان عمػػى أف االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا النيائيػػة تتسػػـ
بدرجة عاليػة مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي .كمػا يشػير ذلػؾ إلػى أف جميػع فقػرات كمجػاالت االسػتبانة

تشترؾ في قياس تحسيف األداء المؤسسي لدل أفراد العينة.
ثبات استبانة تحسيف األداء المؤسسي:

أ .باستخداـ التجزئة النصفية:

قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف مجم ػػكع درجػػات الفقػرات الفرديػػة كمجمػػكع درجػػات

الفقرات الزكجية لكػؿ بعػد ،ثػـ اسػتخدمت معادلػة سػبيرماف-بػراكف لتعػديؿ طػكؿ البعػد ،لؤلبعػاد زكجيػة
عػػدد الفق ػرات (النصػػفيف متسػػاكييف) كمعادلػػة جتمػػاف لممجػػاالت فرديػػة عػػدد الفق ػرات (النصػػفيف غيػػر

متساكييف) ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدوؿ ( :)15قيـ الثبات باستخداـ التجزئة النصفية الستبانة تحسيف األداء المؤسسي
معامؿ

معامؿ

االرتباط

الثبات

1

اإلدارة الفاعمة والقيادة

10

0.830

0.907

دالة عند 0.01

2

التخطيط لمتحسيف

8

0.867

0.929

دالة عند 0.01

3

استثمار الموارد

9

0.859

0.924

دالة عند 0.01

4

جودة العمميات

8

0.945

0.972

دالة عند 0.01

5

الدرجة الكمية لالستبانة

35

0.917

0.957

دالة عند 0.01

الرقـ

أبعاد االستبانة

عدد الفقرات

1..

مستوى الداللة

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معػػامبلت الثبػػات تراكحػػت بػػيف ( ،)0.972 – 0.907كىػػي

دالة عند مستكل داللة ( ،)0.01مما يشير إلى أف االستبانة تتسـ بدرجة عالية مف الثبات.
ب .باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ:

تـ تقدير ثبات االستبانة بحساب معامػؿ ألفػا كركنبػاخ لفقػرات االسػتبانة بمجاالتيػا ،كالجػدكؿ

التالي يبيف ذلؾ:

جدوؿ ( :)16معامالت الثبات لمجاالت استبانة تحسيف األداء المؤسسي باستخداـ معامؿ ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاالت االستبياف

ـ
1

اإلدارة الفاعمة والقيادة

10

0.960

2

التخطيط لمتحسيف

8

0.963

3

استثمار الموارد

9

0.961

4

جودة العمميات

8

0.969

الدرجة الكمية لالستبانة

35

0.986

يتضػػأ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قػػيـ ألفػػا تقػػع بػػيف ( )0.986 – 0.960كىػػي قػػيـ مرتفعػػة،

كتػػدلؿ عمػػى أف االسػػتبانة تتسػػـ بدرجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات تفػػي بمتطمبػػات تطبيػػؽ االسػػتبانة عمػػى أفػراد
العينة .كعميو يتضأ لمباحث أف استبانة تحسيف األداء المؤسسي مكضكع الدراسة تتسـ بدرجة عالية
مف الصدؽ كالثبات؛ تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصكؿ عمى النتائج النيائية لمدراسة.

رابعاً :الخطوات اإلجرائية:

 .1تكجو الباحػث إلػى عمػادة كميػة التربيػة بجامعػة األزىػر لطمػب كتػاب تسػييؿ ميمػة ثػـ اسػتممو
(ممحؽ رقـ .)4

 .2تكجو الباحث إلى لمجامعات لممكافقة عمى التطبيؽ (ممحؽ رقـ .)5
 .3قاـ الباحث بتطبيؽ أدكات الدراسة عمى أفراد العينة الفعمية.

 .4بعػ ػػد االنتيػ ػػاء مػ ػػف التطبيػ ػػؽ قػ ػػاـ الباحػ ػػث بتفريػ ػػغ البيانػ ػػات كمعالجتيػ ػػا باسػ ػػتخداـ األسػ ػػاليب
اإلحصائية المناسبة بيدؼ الحصكؿ عمى النتائج المتعمقة بفركض الدراسة.

 .5قاـ الباحث بتفسير النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة.

 .6قاـ الباحث بتقديـ بعض التكصيات كالمقترحات في ضكء نتائج الدراسة.

1.1

خامساً :األساليب اإلحصائية:

تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة  SPSS-20لتفريػػغ البيانػػات كتصػػفيتيا
كتصحيحيا كمعالجتيا كما يمي:

أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقؽ مف صدؽ وثبات األدوات:
 معامؿ ارتباط بيرسكف :لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبياف ،كلثبات التجزئة النصفية،مف خبلؿ قياس درجة االرتباط.

 معادلة سبيرماف براكف ،كمعادلة جتماف :لتعديؿ طكؿ االستبانة في ثبات التجزئة النصفية. -معادلة ألفا كركنباخ ( :)Cronbach's Alphaلقياس الثبات.

ب -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف فروضيا:
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي. -معامؿ ارتباط بيرسكف لمكشؼ عف العبلقة بيف المتغيرات.

 اختبػػار "ت"  T-Testلمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف مػػفالبيانات.

 تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم ( )One Way ANOVAلمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطاتدرج ػػات أكث ػػر م ػػف عينت ػػيف مس ػػتقمتيف ،كاختب ػػار ش ػػيفيو ( )Scheffeلمكش ػػؼ ع ػػف اتج ػػاه الف ػػركؽ
الناتجة عف تحميؿ التبايف األحادم.

1.2

الفصل اخلامس

نتائـج الدراسـة
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ.

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني.

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث.
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس
 التوصيات.

 المقترحات.

1.3

الفصؿ الخامس
نتائػج الدراسػة
تمييد :

يتضمف ىذا الفصؿ النتائج التي تػـ التكصػؿ إلييػا فػي ىػذه الد ارسػة ،كذلػؾ بعػد اإلجابػة عػف

التساؤالت كالتحقؽ مف الفرضيات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسػبة لكػؿ منيػا ،كمػا تػـ تفسػير
كمناقشة النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا في ضكء اإلطار النظرم كالدراسات السابقة.

لتحديد درجػات التقػدير لكػؿ فقػرة مػف فقػرات المجػاالت ككػذلؾ االسػتبانة ككػؿ ،نجػد أف مػدل

تدرج ليكرت الخماسي ىك ) )5-1=4كعػدد خطكاتػو خمسػة فبالتػالي فػإف طػكؿ الفتػرة يسػاكم ()0.8
بكزف نسبي ( ،)%16لذا يمكف تحديد درجة االحتياج بناء عمى قيـ المتكسط المرجأ كما في جػدكؿ

رقـ (.)17

جدوؿ ( :)17درجات التقدير لفقرات مجاالت أداة الدراسة (المحؾ).
طوؿ الخمية

الوزف النسبي

درجة التقدير

1.8-1

مف  20إلى 36

أكبر مف 2.6-1.8

أكبر مف  36.0إلى 52

ضعيفة جدان
ضعيفة

أكبر مف 3.4-2.6

أكبر مف  52.0إلى 68

متكسطة

أكبر مف 4.2-3.4

أكبر مف  68.0إلى 84

كبيرة

أكبر مف 5-4.2

أكبر مف  84.0إلى 100

كبيرة جدان
(أبك عبلـ)187 :2011 ،

نتائج تساؤالت الدراسة:
إجابة السؤاؿ األوؿ:
الذي ينص عمى" :ما درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية في محافظات
فمسطيف الجنوبية لواقع الشراكة بينيا وبيف مؤسسات القطاع الخاص"؟

لئلجابػػة عػػف ىػػذا الس ػؤاؿ اسػػتخداـ الباحػػث المتكسػػط الحسػػابي كاالنح ػراؼ المعيػػارم كالػػكزف النسػػبي
الستجابات أفراد العينة عمػى االسػتبانة الخاصػة بكاقػع الشػراكة بػيف الجامعػات الفمسػطينية كمؤسسػات

القطاع الخاص بمجاالتو كدرجتو الكمية ،ككانت النتائج كما يكضحا الجدكؿ التالي:

1.4

جدوؿ (:)18المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي الستجابات أفراد العينة
عمى استبانة واقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص
عدد

المتوسط

االنحراؼ

الوزف

الفقرات

الحسابي

المعياري

النسبي %

مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

10

30.21

10.29

60.4

1

متطمبات الشراكة الفاعمة

10

29.81

9.70

59.6

2

متكسطة

أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

18

49.21

14.08

54.7

3

متكسطة

الدرجة الكمية لالستبانة

38

109.23

28.68

57.5

مجاالت االستبياف

الترتيب

الدرجة
متكسطة

متكسطة

يتض ػػأ م ػػف الج ػػدكؿ ( )18أف درج ػػة التق ػػدير الكمي ػػة لكاق ػػع الشػػراكة ب ػػيف الجامع ػػات الفمس ػػطينية
كمؤسسػػات القطػػاع الخػػاص مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس يقػػع عنػػد مسػػتكل متكسػػط بػػكزف

نسػػبي ( )%57.5كبدرجػػة متكسػػطة ،كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة أبػػك نعػػيـ (،)2015
كدراسة درادكة كمعايعة ( )2014كدراسة الثنياف ( ،)2005التي جاءت فييا درجة التقدير متكسطة،

كدراسة الزبير ( )2011التي جاءت فييا العبلقة بيف الجامعات كالقطاع الخاص عشػكائية ،كيختمػؼ
مع ما جاءت بو دراسة العاجز كحماد ( ،)2011كدراسة الجعبرم ( )2010التػي جػاءت فييػا درجػة

التقدير ضعيفة .كيعزل السبب في ذلؾ مف كجية نظر الباحث إلى:

 غيػػاب الرؤيػػة الكاضػػحة كالمسػػتقبمية لػػدل طرفػػي المشػػاركة عػػف التخطػػيط الجيػػد لب ػرامج الش ػراكة،كبحث كدراسة تراجعيا بسبب تردم الكضع االقتصادم العاـ ،كضبابية الكضػع السياسػي بسػبب

االنقساـ.

 اغفػػاؿ تقنػػيف كتفعيػػؿ بػرامج الشػراكة بسػػب ارتفػػاع كتيػرة المنافسػػة بػػيف الجامعػػات بعػػد التكسػػع فػػيتراخيصيا كتراجع الدعـ الحككمي ليا ،فأغمب الجامعات المكجكدة إما عامة أك خاصة.

 ضػػعؼ دع ػػـ القط ػػاع الخ ػػاص لبػ ػرامج التنمي ػػة كالتط ػػكير االس ػػتراتيجية ،كانحس ػػار دكره ف ػػي قب ػػكؿالشراكة قصيرة األجؿ أك اآلنية.

 ت ارجػػع المسػػؤكلية المشػػتركة التػػي تقػػع عمػػى عػػاتؽ الجامعػػة كالقطػػاع الخػػاص فػػي اإلعػػداد لب ػرامجتنسيقية كاعبلمية لتعطي إنطباعان عف القدرات المتكافرة لدل الطرفيف.

كقد جاء ترتبت مجاالت االستبانة كما يمي:

مجاؿ مبررات الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص في أعمى مراتب كاقػع الشػراكة بػيف الجامعػات

الفمسطينية كمؤسسات القطاع الخاص بكزف نسبي ( )%60.4بدرجة متكسطة ،ثـ متطمبات الشػراكة

الفاعمػػة بػػكزف نسػػبي ( )%59.6كبدرجػػة متكسػػطة ،كأخي ػ انر جػػاء مجػػاؿ أكجػػو الش ػراكة بػػيف الجامعػػات
كالقطاع الخاص بكزف نسبي ( )%54.7كبدرجة متكسطة أيضان.

1.5

كيعزل السبب في أف جاء مجاؿ (مبررات الشراكة) في المرتبة األكلى إلى اتجاه أفراد العينة إلى
االعتراؼ بأىمية تفعيؿ جكانب الشراكة في ظؿ تراجع الكضع العاـ داخؿ المجتمع ،كارتفاع معدالت

البطالة لتصبأ األعمى عالميان مما ينذر بكجكد لبسان في طبيعة الشراكة كالعبلقة بيف الجامعة
كالقطاع الخاص ،ككذلؾ تشتت الجيكد الرامية إلى تأصيؿ الشراكة بسبب االنقساـ السياسي ،حيث

أف معظـ مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة ليا فركع متعددة في شقي الكطف.

أما األسباب كراء أف جاء مجاؿ (أكجو الشراكة) في المرتبة األخيرة فتعزل إلى:

 االفتقار إلي كجكد قكاعد كأحكاـ خاصة باختيار المستثمر كأفضؿ العركض ،كغياب أسسالتقييـ التي تتفؽ مع طبيعة المشركعات المشتركة مف النكاحي المالية كالفنية كالتشغيمية.

 ضعؼ الكعي العاـ بأىمية كمزايا المشاركة الخاصة في تمكيؿ كتطكير كتشغيؿ المشركعاتكما ليذه المشاركة مف آثار إيجابية عمي التنمية االقتصادية كاالجتماعية.

 ضعؼ الكعي العاـ باألشكاؿ المختمفة لممشاركة الخاصة كاالعتقاد السائد لدل العامة بأفالمشاركة الخاصة تقتصر فقط عمي المشاركة في تدريب الخريجيف.

كالجداكؿ التالية تكضأ مظاىر مجاالت استبانة كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات

القطاع الخاص عمى التكالي:

المجاؿ األوؿ /مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

جدوؿ ( :)19المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف

النسبي الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص
الوزف
النسبي%

الترتيب

الدرجة

 1ضعؼ المكاءمة بيف مخرجات الجامعة كمتطمبات سكؽ العمؿ.

3.42

1.18

68.4

1

كبيرة

 2غمبة البحكث النظرية عمى البحكث ذات الطابع التطبيقي التنمكم.

3.22

1.20

64.3

2

متكسطة

 3ضعؼ ثقة القطاع الخاص بقدرة الجامعة عمى تحسيف قدراتو.

3.11

1.23

62.2

3

متكسطة

 4ضبابية الكضع العاـ الناجـ عف تبعيات االنقساـ السياسي كآثاره.

3.05

1.27

61.1

4

متكسطة

2.99

1.30

59.8

5

متكسطة

1.24

59.2

6

متكسطة

1.29

58.7

7

متكسطة

1.25

58.3

8

متكسطة

2.81

1.31

56.2

9

متكسطة

 10قصكر النظرة المجتمعية ألىمية الشراكة في تطكير برامج العمؿ كاإلنتاج 2.80 .

1.25

56.0

10

متكسطة

ـ

7
6
9
5

فقرات مجاؿ مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

المتوسط االنحراؼ
الحسابي المعياري

ظيكر تكجو عالمي يدفع في اتجاه تقكيـ المؤسسات عمى أسس فعاليات
المشاركة المجتمعية.
تراجع مستكيات الدعـ الحككمي لنفقات الجامعات في ظؿ احتداـ التنافسية
2.96
العالمية .
اقتصار دكر الجامعة عمى تأدية الدكر التدريسي كتخريج الخريجيف
2.93
كاغفاؿ األدكار األخرل .
اختبلؼ التكقعات المؤسسية المتبادلة لكؿ مف الجامعة كمؤسسات القطاع
2.91
الخاص.

 8ظيكر ميف جديدة تتطمب تدريبان مشتركان بيف الجامعات كالقطاع الخاص .

1.6

يتضػػأ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف مظػػاىر مجػػاؿ مبػػررات الشػراكة بػػيف الجامعػػات كالقطػػاع الخػػاص

مػػف اسػػتبانة كاقػػع الش ػراكة بػػيف الجامعػػات الفمسػػطينية كمؤسسػػات القطػػاع الخػػاص مػػف كجيػػة نظػػر
أعضاء ىيئة التدريس تراكحت بيف ( )%68.4 – 56بغالبية متكسطة ،كقد جاءت :

أعمى الفقرات كما يمي:

 جاءت الفقرة رقـ  " 1ضعؼ المكاءمة بيف مخرجات الجامعة كمتطمبات سكؽ العمؿ " في أعمػىم ارتػػب مبػػررات الش ػراكة بػػيف الجامعػػات كالقطػػاع الخػػاص بػػكزف نسػػبي ( )%68.4كبدرجػػة كبي ػرة

أقرب إلى المتكسطة .كيعزل السبب في ذلؾ إلى ارتفاع معدؿ البطالة في المجتمع ،كالتػي تمثػؿ
النسبة األعمى عمى مستكل العالـ بتكثيؽ تقرير التنمية العربي ( ،)2016كالػذم انعكػس بطبيعػة
الحػػاؿ عمػػى مسػػتكل الفقػػر ،كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة السػػبلطيف ( ،)2005كمقػػداد

()2011

 ثػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 2غمبػػة البحػػكث النظريػػة عمػػى البحػػكث ذات الطػػابع التطبيقػػي التنمػػكم " بػػكزفنسػػبي ( )%64.3بدرجػػة متكسػػطة .كيعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى ت ارجػػع ادعػػـ الحكػػكمي لعمميػػة
البحث العممي بشكؿ عاـ ،كاعتبار بعض الجامعػات أف البحػث العممػي صػكرة مػف صػكر التػرؼ
األكاديمي التي يقكـ بيا أعضاء ىيئة التدريس بيدؼ الترقية فقط ،كىذا ما أكدتػو د ارسػة العػاجز

كحماد ( ،)2011كشتكم (.)2005

في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفقرة رقـ  " 10قصكر النظرة المجتمعية ألىمية الشراكة في تطػكير بػرامج العمػؿ كاإلنتػاج " فػيأدنػػى الم ارتػػب بػػكزف نسػػبي ( )%56كبدرجػػة متكسػػطة .كيعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى قناعػػة أف ػراد
العينة بأىمية الشراكة كدكرىا في عممية التنمية ،كذلؾ لعدة اعتبارات ،أىميا:

 -ضعؼ قدرة الحككمات عمى تحقيؽ التنمية بمفردىا .

 التغير التقني كاالقتصادم المتسارع أتاح الفرصة لتخفيض تكمفة المشاريع كاألفكار الريادية. -ضغكط المنافسة المتزايدة كانخفاض معدالت النمك.

 محدكديػ ػػة الم ػ ػكارد الماليػ ػػة كالبش ػ ػرية كالتكنكلكجيػ ػػة لػ ػػدل الجامعػ ػػات بسػ ػػبب انخفػ ػػاض المسػ ػػتكلاالقتصادم العاـ.

 تقمػ ػػص م ػ ػكارد التمكيػ ػػؿ المخصػ ػػص لب ػ ػرامج التنميػ ػػة االجتماعيػ ػػة كمطالبػ ػػة الم ػ ػكاطنيف بتحسػ ػػيفالخدمات المقدمة مف المؤسسات الحككمية.

 ثػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 8ظيػػكر ميػػف جديػػدة تتطمػػب تػػدريبان مشػػتركان بػػيف الجامعػػات كالقطػػاع الخػػاص "بكزف نسبي ( )%56.2كبدرجة متكسطة ،كيعزل السبب في ذلؾ إلى الحاجة إلى زيادة الفاعميػة
كالكفػػاءة مػػف خػػبلؿ االعتمػػاد عمػػى المي ػزة المقارنػػة كعمػػى تقسػػيـ العمػػؿ العقبلنػػي فػػي المجػػاالت

الجديدة ،كحاجة الشركاء المتعدديف لحمكؿ متكاممة تتطمبيػا طبيعػة المشػاكؿ ذات العبلقػة ،كالتػي
1.7

تتجدد بأشكاؿ متغيرة ،كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة ( )Okane,2010كدراسة الجعبرم

(.)2010

ثانياً /متطمبات الشراكة الفاعمة

جدوؿ ( :)20المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ متطمبات الشراكة الفاعمة

ـ
1
2
3
5
6
4
8
9
10

المتوسط

فقرات مجاؿ متطمبات الشراكة الفاعمة
إعبلء قيمة األبحاث التي تسيـ في تطكير أداء المؤسسات في

القطاع الخاص ذات الصمة .

الكعي بحتمية العبلقة بيف الجامعات كالقطاع الخاص في تنمية

أنماط سمككية تعزز أكاصر الشراكة .

إنشاء صندكؽ خاص لتمكيؿ البحث العممي في الجامعات يسيـ فيو

القطاع الخاص بنسبة مف أرباحو .

إشراؾ خبراء كقيادات تنفيذية في القطاع الخاص مع أساتذة
الجامعات في اإلشراؼ عمى بعض البحكث التطبيقية.

إصدار نشرات دكرية مشتركة تكضأ صكر الشراكة بيف الجامعات

كالقطاع الخاص .

تنظيـ زيارات دكرية لمباحثيف إلى مؤسسات القطاع الخاص بيدؼ

معايشة الكاقع كالتعرؼ إلى المشكبلت .

ربط سمككيات الجامعات كأدائيا بمؤشرات التنمية مف خبلؿ تبني

أسمكب الجامعة المنتجة.

تطكير التشريعات كالقكانيف الضابطة لمعبلقة بيف القطاع الخاص

كالجامعات.

إنشاء كحدة داخؿ الجامعة لتسكيؽ اإلنتاج العممي كامكانات الجامعة
االستشارية كالتدريبية.

 7إقامة الحاضنات كمراكز االبتكار لضماف استم اررية مردكد الشراكة

االنحراؼ الوزف النسبي

الترتيب

الدرجة
متكسطة

الحسابي

المعياري

%

3.30

1.23

66.1

1

3.20

1.19

64.1

2

متكسطة

3.06

1.20

61.3

3

متكسطة

2.99

1.18

59.7

4

متكسطة

2.95

1.16

59.0

5

متكسطة

2.93

1.24

58.7

6

متكسطة

2.88

1.20

57.7

7

متكسطة

2.86

1.31

57.2

8

متكسطة

2.82

1.16

56.4

9

متكسطة

2.80

1.30

56.0

10

متكسطة

يتضأ مف الجدكؿ السابؽ أف مظاىر مجاؿ متطمبات الشراكة الفاعمة مف كجية نظر أعضاء

ىيئة التدريس تتراكح بيف ( ،)%66.1 – 56بغالبية متكسطة كجاءت أعمى الفقرات كما يمي:

 جاءت الفقرة رقـ  " 1إعبلء قيمة األبحاث التي تسيـ في تطكير أداء المؤسسات في القطاعالخاص ذات الصمة " في أعمى مراتب متطمبات الشراكة الفاعمة بكزف نسبي ( )%66.1بدرجة

متكسطة .كىذا ما أكدتو النتائج في المجاؿ السابؽ مف حيث غمبة البحكث النظرية عمى البحكث
ذات الطابع التطبيقي التنمكم ،كيعزل السبب في ذلؾ إلى قمة المكازنات المخصصة لدعـ البحث
العممي في الجامعات ،كاعتماد الجامعات عمى بعض الدعـ الخارجي فقط في تسديد أنشطة البحث
1.8

العممي ،اضافة إلى اعادة تكجيو دعـ الدكؿ المانحة لدعـ البرامج التنمكية كبرامج االعمار حسب

الضركرة كاألكلكية ،كضعؼ جيكد الجامعات كالجيات المسؤكلة في تسكيؽ كاستثمار نتائج
البحكث ،كىذا ما أكدتو دراسة الزغب ( ،)2011كدراسة أبك نعيـ (.)2015
 ثـ الفقرة رقـ  " 2الكعي بحتمية العبلقة بيف الجامعات كالقطاع الخاص في تنمية أنماط سمككيةتعزز أكاصر الشراكة " بكزف نسبي ( ،)%64.1كبدرجة متكسطة ،كيعزل السبب في ذلؾ إلى قناعة
أفراد العينة بضركرة كأىمية الحاجة إلى مكاكبة التجارب الدكلية مف خبلؿ الشراكات التي أصبحت

اليكـ األساس في مشاركة المعرفة ،كأسيؿ كأبسط الطرؽ لتعميـ كتسكيؽ نتائج البحكث العممية.

كىذا ما أكدتو دراسة القحطاني ( ،)2007كما مف الممكف أف ىذه النتيجة إلى مجمكعة مف

المضاميف ،ىي:

 -1اتجاه أفراد العينة إلى اىميػة تفعيػؿ جكانػب الشػراكة مػف خػبلؿ اسػتخداـ عػدد مػف التنظيمػات
الييكمية عمى المستكل األعمى في الجامعة ككذلؾ مستكل الكميات التخصصية.

 -2تفعؿ نظػـ المعمكمػات الجامعيػة كخصكصػان إدارة الد ارسػات كالمعمكمػات لتعطػي انطباعػان عػف
القدرات المكجكدة في الجامعة.

 -3تفعيؿ كتطكير الجانب البحثي باعتباره كظيفة رئيسة مف كظائؼ الجامعة ،كتشجيع البحكث
الفريقية المدعكمة.
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفقػرة رقػػـ  " 7إقامػػة الحاضػػنات كم اركػػز االبتكػػار لضػػماف اسػػتم اررية مػػردكد الشػراكة " فػػي أدنػػىالمراتب بكزف نسبي ( )%56كبدرجػة متكسػطة ،كقػد يعػزل السػبب فػي ت ارجػع التقػدير ليػذه الفقػرة
إلػػى انتشػػار المشػػاريع الممكلػػة مػػف الخػػارج كالحاضػػنة لػػبعض المشػػاريع كاألفكػػار الرياديػػة لطمبػػة

الجامعػػات ،كمشػػاركة بعػػض المؤسسػػات الكبػػرم مثػػؿ مجمكعػػة االتصػػاالت فػػي احتضػػاف بع ػض

المشركعات .كىذا ما أكدتو دراسة الزغب ( ،)2011كالجعبرم ()2010

 ث ػػـ الفقػ ػرة رق ػػـ  " 10إنش ػػاء كح ػػدة داخ ػػؿ الجامع ػػة لتس ػػكيؽ اإلنت ػػاج العمم ػػي كامكان ػػات الجامع ػػةاالستشارية كالتدريبية " بكزف نسبي ( )%56.4كبدرجة متكسطة ،كقد يعزل السبب في ذلؾ إلػى

اعتمػػاد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى أنفسػػيـ فػػي تسػػكيؽ نتػػائج أبحػػاثيـ ،رغػػـ قنػػاعتيـ بحتميػػة
العبلقة بيف الجامعات كمركز بحثية مشجعة عمى اجراء البحكث ،كبيف ضػركرة تسػكيقيا لمحفػاظ

عمى الميزة التنافسية لمجامعة .

1.9

ثالثاً /أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

جدوؿ ( :)21المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي

الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص
المتوسط

االنحراؼ

الوزف النسبي

2.97

1.12

59.4

1

2.96

1.09

59.2

2

متكسطة

2.84

1.12

56.9

3

متكسطة

2.83

1.15

56.5

4

متكسطة

2.81

0.96

56.1

5

متكسطة

2.80

0.99

56.0

6

متكسطة

2.80

1.05

56.0

7

متكسطة

2.77

1.10

55.5

8

متكسطة

2.74

1.12

54.8

9

متكسطة

2.70

1.13

54.0

10

متكسطة

2.68

1.07

53.7

11

متكسطة

2.67

1.24

53.4

12

متكسطة

2.66

1.06

53.3

13

متكسطة

2.65

1.24

53.0

14

متكسطة

2.64

1.11

52.8

15

متكسطة

2.63

1.12

52.7

16

متكسطة

 10يتبنى القطاع الخاص إنشاء كراسي بحثية أك عممية تحمؿ اسـ مؤسسييا.

2.53

1.08

50.5

17

ضعيفة

تكجد قكاعد كلكائأ منظمة لطبيعة الشراكة بيف الجامعات كالقطاع
الخاص.

2.52

1.12

50.4

18

ضعيفة

ـ

فقرات مجاؿ أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

يمكؿ القطاع الخاص بعض المشاريع ذات العبلقة بقطاع العمؿ اإلنتاجي
1
الخاص.
تقدـ الجامعة االستشارات المتخصصة في المجاالت المختمفة لمقطاع
13
الخاص لزيادة االنتاجية.
تفتأ الجامعة مجاالت الدراسات العميا أماـ القطاع الخاص لتفعيؿ الشراكة
8
بيف الطرفيف .
يساعد القطاع الخاص الجامعات كالكميات في الحصكؿ عمى تقنيات
12
متطكرة في نظاـ عمميا
يرعى كيمكؿ القطاع الخاص بعض المؤتمرات العممية مقابؿ استفادتيا
2
إعبلميان كعمميان .
تعقد الجامعات دكرات تنمية ميارات مستحدثة لمعامميف في المؤسسات
14
اإلنتاجية بيدؼ تحسيف مياراتيـ
 15يتبنى القطاع الخاص إنشاء كترميـ بعض المنشآت في الجامعة.
6
7
9
17
11
4
3
16
18

5

تنظـ برامج لمتعميـ التعاكني كتبادؿ المعمكمات كاالستشارات بيف طرفي
الشراكة.
تزكد الجامعة القطاع الخاص بمعمكمات دقيقة حكؿ إمكانياتيا العممية
كالبحثية كمساىمتيا في خدمة سكؽ العمؿ .
تنظـ الجامعة بالشراكة مع القطاع الخاص برامج تدريبية تحكيمية لتأىيؿ
الخريجيف مينيان.
يتـ إنشاء كرش عمؿ متخصصة إلجراء عمميات الصيانة الدكرية لؤلجيزة
كالمعامؿ بدعـ مف القطاع الخاص .
يشارؾ القطاع الخاص في كضع خريطة بحثية مرتبطة باالحتياجات
اإلنتاجية.
يتـ التحقؽ مف الجدكل االقتصادية لممشركعات البحثية ذات االىتماـ
المشترؾ .
تسكؽ الجامعات نتائج البحث العممي لمقطاع الخاص في (ضكء التكمفة
الفعمية لؤلبحاث) .
يدعك القطاع الخاص أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في مجالس إدارات
بعض الشركات لتكثيؽ التعامؿ كتبادؿ الخبرات.
تدعك الجامعات رجاؿ األعماؿ لممشاركة في مجالسيا التعميمية لئلسياـ
في كضع البرامج المستقبمية كصنع الق اررات التعميمية.

11.

الحسابي

المعياري

%

الترتيب

الدرجة
متكسطة

يتضأ مف الجدكؿ السابؽ أف مظاىر مجاؿ أكجػو الشػراكة بػيف الجامعػات كالقطػاع الخػاص مػف

كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بيف ( )%59.4– 50.4كبدرجة متكسطة ،كجػاءت أعمػى الفقػرات
كما يمي:

 جاءت الفقرة رقـ  " 1يمكؿ القطاع الخاص بعض المشاريع ذات العبلقة بقطاع العمؿ اإلنتػاجيالخ ػ ػػاص" ف ػ ػػي أعم ػ ػػى م ارت ػ ػػب أكج ػ ػػو الشػ ػ ػراكة ب ػ ػػيف الجامع ػ ػػات كالقط ػ ػػاع الخ ػ ػػاص ب ػ ػػكزف نس ػ ػػبي

( .)%59.4كرغػػـ أنيػػا جػػاءت فػػي أعمػػى الم ارتػػب إال الدرجػػة متكسػػطة ،كيعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ
إلى أف قناعة أفراد العينة بمجمكعة مف االعتبارات ،أىميا:

 .1أف رأس ماؿ القطاع الخاص كما يمتمكػو مػػف المعرفػة كالخبػرة يشػارؾ فػي تمكيػؿ المشػاريع التػي
يعتبر عنصر الكقت حاسمان فييا كتقميؿ المدد الزمنية البلزمة لتنفيذىا.
 .2أف ىػػذا التمكيػػؿ يخفػػؼ مػػف الكطػػأة الماليػػة التػػي تعػػاني منيػػا الجامعػػات كخمػػؽ القيمػػة المضػػافة
التي تكفرىا المركنة المالية مع تحسيف القدرة اإلدارية كالعممية ليا.

 .3أف ترتيبات الشراكة تحقؽ نتائج أفضػؿ ممػا يسػتطيع اف يحقػؽ كػؿ فريػؽ عمػى حػده مػف خػبلؿ
تػػأثير الشػػركاء عمػػى أىػػداؼ كقػػيـ بعضػػيـ لػػبعض عػػف طريػػؽ التفػػاكض كالتكصػػؿ إلػػى معػػايير
عم ػػؿ أفض ػػؿ ،كم ػػف ناحي ػػة أخ ػػرل س ػػيككف ىن ػػاؾ مج ػػاؿ لتكس ػػيع المػ ػكارد المالي ػػة نتيج ػػة تع ػػاكف

األطراؼ فيما بينيا.

 ثـ الفقرة رقـ  " 13تقدـ الجامعة االستشارات المتخصصة في المجاالت المختمفة لمقطاعالخاص لزيادة االنتاجية " بكزف نسبي ( )%59.2كبدرجة متكسطة ،كيعزل السبب في ذلؾ

إلى قناعة أفراد العينة بأف تقديـ المشكرة لمقطاع الخاص يحقؽ التكسع في األعماؿ مف خبلؿ

التحفيز كااللياـ كالنظرة المستقبمية ،كايجاد الحمكؿ لممشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية كالتي
بدكرىا تخمؽ الحكافز المستحدثة ،كما أنيا تكجد بيئة عمؿ ديناميكية لمتغيير داخؿ

البيركقراطيات الجامعية المحصنة كتسمأ الشراكة بتنفيذ التغيير دكف التأثير في إعماليا
الحقيقية المتعمقة بتطكير السياسة االجتماعية كالتكجو المستقبمي كادارة تقييـ الخدمات ،كما انيا

التي تحمى المستيمكيف مف إساءة استعماؿ السمطة االحتكارية في بعض حاالت القطاع

الخاص ،كىذا ما أكدتو دراسة درادكة كمعايعة (،)2014
كدراسة (.)Othman & Omer, 2011

في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفقرة رقـ  " 5تكجد قكاعد كلكائأ منظمة لطبيعة الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص " فيأدنى المراتب بكزف نسبي ( ،)%50.4بدرجة متكسطة ،كيعزل السبب في أف جاءت في أدنى

المراتب إلى التكجيات الجديدة لمجامعات بعد الضائقة المالية التي تمر بيا الجامعات ،بغرض
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إدخاؿ نظـ كقكاعد كاجراءات جديدة لمعمؿ كتصميـ العبلقات اإلشرافية المؤمنة بالسياسات

الجديدة كاإلدارية كاالستشارية ،كتكفير الطاقات الكاعية عمى أساس عممي ،مع التركيز عمى
أىمية المكارد البشرية كالتركيز عمى المخرجات التي تتسـ بالنكعية كالجكدة لتحقيؽ الرفاىية
االقتصادية .كىذا ما اتفؽ مع ما جاءت بو دراسة الثنياف ( ،)2008كالقحطاني (.)2007

 ثـ الفقرة رقـ  " 10يتبنى القطػاع الخػاص إنشػاء ك ارسػي بحثيػة أك عمميػة تحمػؿ اسػـ مؤسسػييا "بكزف نسبي ( ،)%50.5كيعزل السبب فػي ذلػؾ إلػى ارتفػاع كتيػرة الحػراؾ فػي مكضػكع الخريطػة

البحثيػػة فػػي اآلكنػػة األخي ػرة مػػف خػػبلؿ مشػػاركة بعػػض أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي كضػػع دليػػؿ
البحث العممي الصادر عف ك ازرة التربية كالتعميـ عاـ 2014ـ ،كىذا يؤكد مػدل الحاجػة ليػا رغػـ
الجيكد المبذكلة ،كالتػي أنػو لػف يػتـ نجػاح المركػز مػا لػـ تشػترؾ الجامعػات كالػك ازرة بػالتكافؽ عمػى

تحديد التكجيات البحثية.
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إجابة السؤاؿ الثاني:

ينص السؤاؿ عمى" :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≥ 0.05بيف
متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع الشراكة بيف الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص تعزى

إلى المتغيرات( :الرتبة األكاديمية ,سنوات الخدمة ,الجامعة ,الكمية).
ولإلجابة عمى السؤاؿ سيتـ التحقؽ مف الفرضيات التالية:

الفرضػػية األولػػى :ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أعضػػاء ىيئػػة
التدريس لمستكل كاقع الشػراكة بػيف الجامعػات الفمسػطينية كمؤسسػات القطػاع الخػاص تعػزل لممنطقػة

التعميمية (أستاذ – أستاذ مشارؾ – أستاذ مساعد فأقؿ) لدل أفراد العينة.

كلتحقيػػؽ ذلػػؾ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم لفحػػص أثػػر الرتبػػة األكاديميػػة (أسػػتاذ – أسػػتاذ

مشػػارؾ – أسػػتاذ مسػػاعد فأقػػؿ) عمػػى كاقػػع الش ػراكة بػػيف الجامعػػات الفمسػػطينية كمؤسسػػات القطػػاع
الخاص مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدوؿ ( :)22نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات

درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس عمى االستبانة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية
درجات

متوسط

الحرية

المربعات

1988.32
93.75

المتغير

مصدر التبايف

مجموع المربعات

مبررات الشراكة

بيف المجمكعات

3976.65

2

داخؿ المجمكعات

29062.01

310

المجمكع

33038.66

312

بيف المجمكعات

1358.36

2

679.18

داخؿ المجمكعات

27980.76

310

90.26

المجمكع

29339.11

312

بيف المجمكعات

3886.86

2

1943.43

الجامعات والقطاع

داخؿ المجمكعات

57956.64

310

186.96

الخاص

المجمكع

61843.50

312

بيف المجمكعات

25055.82

2

12527.91

داخؿ المجمكعات

231605.08

310

747.11

المجمكع

256660.89

312

بيف الجامعات

والقطاع الخاص
متطمبات الشراكة
الفاعمة

أوجو الشراكة بيف

الدرجة الكمية
لالستبانة

قيمة ؼ

21.209

7.525

10.395

16.768

مستوى الداللة
دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )310 ،2عند مستكل داللة  ،3.00 =0.05كعند مستكل داللة 4.61 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية فػي جميػع المجػاالت كالدرجػة

الكمية لبلستبانة تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية ألفراد العينة ،كالجدكؿ التػالي يبػيف نتػائج اتجػاه الفػركؽ
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بػػيف متكسػػطات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى المجػػاؿ كالدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة تبع ػان لمتغيػػر الرتبػػة

األكاديمية:

جدوؿ (:)23المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية
المتغير

البياف

العدد

مبررات الشراكة بيف

المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري

أستاذ

92

24.75

11.60

الجامعات والقطاع

أستاذ مشارؾ

97

33.20

9.65

الخاص

أستاذ مساعد فأقؿ

124

31.94

8.01

أستاذ

92

26.88

12.11

أستاذ مشارؾ

97

29.84

8.46

أستاذ مساعد فأقؿ

124

31.95

7.95

أوجو الشراكة بيف

أستاذ

92

43.77

17.50

الجامعات والقطاع

أستاذ مشارؾ

97

51.01

12.29

أستاذ مساعد فأقؿ

124

51.83

11.26

أستاذ

92

95.40

34.71

أستاذ مشارؾ

97

114.04

26.03

أستاذ مساعد فأقؿ

124

115.72

21.51

متطمبات الشراكة الفاعمة

الخاص

الدرجة الكمية لالستبانة

كالجػػدكؿ التػػالي يبػػيف نتػػائج اختبػػار شػػيفيو لمكشػػؼ عػػف اتجػػاه الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات أعضػػاء ىيئػػة
التدريس عمى جميع المجاالت لمتغير الرتبة األكاديمية:

جدوؿ ( :)24نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ بيف

متوسطات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية
المجاؿ

مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص
متطمبات الشراكة الفاعمة
أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص
الدرجة الكمية لالستبانة

المتغير

أستاذ

أستاذ مشارؾ

)*( 8.446

أستاذ مساعد فأقؿ

)*( 7.186

أستاذ مشارؾ

2.956

أستاذ مساعد فأقؿ

)*( 5.071

أستاذ مشارؾ

)*( 7.239

أستاذ مساعد فأقؿ

)*( 8.059

أستاذ مشارؾ

)*( 18.640

أستاذ مساعد فأقؿ

)*( 20.316
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أستاذ مشارؾ

1.261
2.116
0.820
1.676

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية لبلستبانة بيف مجمكعة
الرتبة األكاديمية أستاذ مف ناحية كمجمكعتي الرتبة األكاديمية أستاذ مشارؾ كأستاذ مساعد فأقؿ

الرتبة االكاديمية أستاذ مشارؾ كأستاذ مساعد فأقؿ ،كيعزل السبب
حيث ظيرت لصالأ مجمكعتي ا
في ذلؾ إلى أفراد العينة مف الفئات ذات الفركؽ ،ال زالكا ينظركف إلى كاقع الشراكة كأساس يظير

مدل عمؽ معرفتيـ بإمكانيات كمكارد الجامعة المالية كالمعرفية كالفنية كالبشرية ،كما أنيا تظير
مبلمأ المرحمة الجديدة في أىداؼ الخطة االستراتيجية لمجامعات في ظؿ تراجع الكضع

االقتصادم .كىذا ما يختمؼ مع ما جاءت بو دراسة درادكة كمعايعة ( ،)2014كالثنياف (،)2005
كشتكم ( )2005التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الرتبة العممية.

الفرضية الثانية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة

التدريس لمستوى واقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص تعزى
لسنوات الخدمة (أقؿ مف  7سنوات 15-7 ,سنة ,أكثر مف  15سنة) لدى أفراد العينة.

تـ إستخداـ تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر سنكات الخدمة (أقؿ مف  7سنكات15-7 ،

سنة ،أكثر مف  15سنة) عمى كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع الخاص
لدل أفراد العينة ،كالجدكؿ التالي يبيف قيمة اختبار (ؼ) كمستكل الداللة لمفركؽ بيف المتكسطات:

جدوؿ ( :)25نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة
التدريس لواقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص تعزى لسنوات الخدمة
المتغير

مصدر التبايف

مجموع المربعات

مبررات الشراكة بيف
الجامعات والقطاع
الخاص

بيف المجمكعات

39.10
32999.56
33038.66

متطمبات الشراكة
الفاعمة
أوجو الشراكة بيف
الجامعات والقطاع
الخاص
الدرجة الكمية
لالستبانة

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

بيف المجمكعات

داخؿ المجمكعات
المجمكع

406.01
28933.11
29339.11
4540.00
57303.50
61843.50

7009.51
249651.38
256660.89

درجات
الحرية

2
310
312
2
310
312
2
310
312
2
310
312

متوسط
المربعات

قيمة ؼ

19.55
106.45

0.184

203.00
93.33

2.175

2270.00
184.85

12.280

3504.76
805.33

4.352

مستوى الداللة
غير دالة إحصائيان

غير دالة إحصائيان

دالة عند 0.01

دالة عند 0.05

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )310 ،2عند مستكل داللة  ،3.00 =0.05كعند مستكل داللة 4.61 =0.01
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاؿ أكجو الشراكة بيف

الجامع ػػات كالقط ػػاع الخ ػػاص كالدرج ػػة الكمي ػػة لبلس ػػتبانة تبعػ ػان لمتغي ػػر س ػػنكات الخدم ػػة ألفػ ػراد العين ػػة،
كالجدكؿ التالي يبيف نتائج اتجاه الفركؽ بيف متكسطات أعضاء ىيئة التػدريس عمػى المجػاؿ كالدرجػة

الكمية لبلستبانة تبعان لمتغير سنكات الخدمة:

جدوؿ ( :)26المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
المتغير

البياف

العدد

أوجو الشراكة بيف

المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري

أقؿ مف  7سنكات

28

54.00

10.47

الجامعات والقطاع

 15 – 7سنة

116

53.16

12.43

الخاص

أكثر مف  15سنة

169

45.70

14.75

أقؿ مف  7سنكات

28

113.32

18.23

 15 – 7سنة

116

114.59

25.72

أكثر مف  15سنة

169

104.87

31.30

الدرجة الكمية لالستبانة

كالجػػدكؿ التػػالي يبػػيف نتػػائج اختبػػار شػػيفيو لمكشػػؼ عػػف اتجػػاه الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات أعضػػاء ىيئػػة
التدريس عمى جميع المجاالت لمتغير سنكات الخدمة:

جدوؿ ( :)27نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ بيف

متوسطات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
المجاؿ

أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص
الدرجة الكمية لالستبانة

المتغير

أقؿ مف  7سنوات

 15 – 7سنة

0.836

أكثر مف  15سنة

)*(8.301

 15 – 7سنة

1.264

أكثر مف  15سنة

8.451

 15 – 7سنة

)*(7.465
)*(9.716

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاؿ أكجػو الشػراكة بػيف الجامعػات كالقطػاع الخػاص بػيف

مجمكعػػة سػػنكات الخدمػػة أكثػػر مػػف  15سػػنة مػػف ناحيػػة كمجمػػكعتي سػػنكات الخدمػػة أقػػؿ مػػف 7
سنكات ك  15-7سنة ،لصالأ مجمكعتي سنكات الخدمة أقؿ مف  7سنكات ك  15-7سنة.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى الدرجة الكمية لبلستبانة بيف مجمكعة سنكات الخدمة أكثػرمػػف  15سػػنة كمجمكعػػة سػػنكات الخدمػػة  15-7سػػنة ،لصػػالأ مجمكع ػة سػػنكات الخدمػػة 15-7
سنة.
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كيع ػػزل الس ػػبب ف ػػي تم ػػؾ الف ػػركؽ لص ػػالأ الفئ ػػات المح ػػددة ،إل ػػى أف ى ػػذه الفئ ػػات تمث ػػؿ ذركة العم ػػؿ
الجامعي في الغالب ،كىي المرحمة التي يظير فييا إنتاج عضك ىيئة التدريس العممي ،كالتي يبحػث

خبلليا عمى مشاريع الشراكة بيدؼ تحقيؽ الفائدة المشتركة .كىذا ما يختمؼ مع ما جاءت بو د ارسػة

الثنياف ( ،)2005كدرادكة كمعايعة ( )2014التي لـ تظير فييا فركؽ بيف متكسطات درجات تقدير
أفراد العينة تعزل لمتغير سنكات الخدمة.

الفرضية الثالثة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسػطات درجػات تقػدير أعضػاء ىيئػة

التػػدريس لمسػػتوى واقػػع الش ػراكة بػػيف الجامعػػات الفمسػػطينية ومؤسسػػات القطػػاع الخػػاص تعػػزى
لمجامعة (األزىر -اإلسالمية -القدس المفتوحة).

لئلجابػػة عػػف ىػػذا الس ػؤاؿ تػػـ إج ػراء تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم لفحػػص أثػػر الجامعػػة (األزىػػر-

اإلسػػبلمية -الق ػػدس المفتكح ػػة) عم ػػى كاق ػػع الشػ ػراكة ب ػػيف الجامع ػػات الفمس ػػطينية كمؤسس ػػات القط ػػاع
الخاص مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدوؿ ( :)28نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات
درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس عمى االستبانة تعزى لمتغير الجامعة
درجات

متوسط

907.73
100.72

المتغير

مصدر التبايف

مجموع المربعات

مبررات الشراكة

بيف المجمكعات

1815.46

2

بيف الجامعات

داخؿ المجمكعات

31223.20

310

المجمكع

33038.66

312

بيف المجمكعات

25.35

2

12.67

داخؿ المجمكعات

29313.77

310

94.56

المجمكع

29339.11

312

بيف المجمكعات

1209.19

2

604.59

داخؿ المجمكعات

60634.31

310

195.59

المجمكع

61843.50

312

بيف المجمكعات

186.57

2

93.28

داخؿ المجمكعات

256474.33

310

827.34

المجمكع

256660.89

312

والقطاع الخاص
متطمبات الشراكة
الفاعمة

أوجو الشراكة بيف

الجامعات والقطاع
الخاص

الدرجة الكمية
لالستبانة

الحرية

المربعات

قيمة ؼ

9.012

0.134

3.091

0.113

مستوى الداللة

دالة عند 0.01

غير دالة
إحصائيان

دالة عند 0.05

غير دالة
إحصائيان

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )310 ،2عند مستكل داللة  ،3.00 =0.05كعند مستكل داللة 4.61 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمػى مجػالي مبػررات الشػراكة

ب ػػيف الجامع ػػات كالقط ػػاع الخ ػػاص ك أكج ػػو الشػ ػراكة ب ػػيف الجامع ػػات كالقط ػػاع الخ ػػاص تبعػ ػان لمتغي ػػر
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الجامعة ألفراد العينة ،كالجدكؿ التالي يبيف نتائج اتجاه الفركؽ بيف متكسطات أعضاء ىيئة التدريس

عمى المجاؿ كالدرجة الكمية لبلستبانة تبعان لمتغير الجامعة:

جدوؿ ( :)29المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير الجامعة
المتغير

البياف

العدد

مبررات الشراكة بيف

المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري

األزىر

64

29.34

11.63

الجامعات والقطاع

اإلسبلمية

191

31.90

10.01

الخاص

القدس المفتكحة

58

25.62

8.02

أوجو الشراكة بيف

األزىر

64

49.39

17.92

اإلسبلمية

191

47.95

13.94

القدس المفتكحة

58

53.16

7.81

الجامعات والقطاع
الخاص

كالجػػدكؿ التػػالي يبػػيف نتػػائج اختبػػار شػػيفيو لمكشػػؼ عػػف اتجػػاه الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات أعضػػاء ىيئػػة

التدريس عمى جميع المجاالت لمتغير الجامعة:

جدوؿ ( :)30نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ بيف

متوسطات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير الجامعة
المجاؿ

مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص
أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

المتغير

األزىر

اإلسبلمية

2.556

القدس المفتكحة

3.723

األزىر

1.442

القدس المفتكحة

3.764

اإلسالمية

)*(6.279
)*(5.207

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عمػػى مجػػاؿ مبػػررات الشػراكة بػػيف الجامعػػات كالقطػػاع الخػػاصبػػيف مجمكعػػة جامعػػة القػػدس المفتكحػػة كمجمكعػػة الجامعػػة اإلسػػبلمية ،لصػػالأ مجمكعػة الجامعػػة

اإلسبلمية.

كيعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى اتسػػاع دائ ػرة الش ػراكة مػػع الجامعػػات التػػي كانػػت الفػػركؽ لصػػالحيا،

كتشجيع البحث العممي ،كتسكيؽ نتائجو ،مف خبلؿ:

 منحة الجامعة البحثية كالتي تـ استحداثيا عاـ  2..2ضمف جيكد شؤكف البحث العممي لتعزيزجػػكدة الممارسػػات البحثيػػة ألعضػػاء الييئػػة التدريسػػية بمػػا يػػدعـ دكر الجامعػػة الحتضػػاف مركػػز

تميز بحثي.
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 منحػػة الفريػػؽ البحثػػي كالتػػي اسػػتحدثت عػػاـ 2012ـ كالتػػي تعتمػػد بالدرجػػة األكلػػى عمػػى العمػػؿالمشترؾ بيف عدد مف أعضاء ىيئة التدريس في مكضكع محدد يقع تحت اىتماماتيـ المباشرة.

 جائزة الجامعة لمبحث العممي كالتي تـ استحداثيا منذ العاـ 2005ـ لتكريـ الباحثيف مف أعضػاءالييئة التدريسية المتميزيف بحثيان بكاقع ثبلث جكائز لمعاـ الكاحد.

 جائزة الجامعة ألبحاث الطمبة كالتي استحدثت عاـ  2007كتأتي الجػائزة سػعيان مػف الجامعػة فػيدعـ البحث العممي كتشجيعان لخريجييا.

 التفرغ العممي ،حيػث يسػتحؽ عضػك ىيئػة التػدريس اجػازة تفػرغ عممػي ب ارتػب لمػدة سػنة كاممػة أكمجزأة لفصكؿ مرة كاحدة عف كؿ سبع سنكات خدمة فعمية متصمة.

 كجكد ( )5مجبلت عممية محكمة متنكعة ،كىذا العدد مف المجبلت تنفرد بيا الجامعة اإلسبلميةعف مثيبلتيا مف الجامعات األخرل.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاؿ أكجػو الشػراكة بػيف الجامعػات كالقطػاع الخػاص بػيفمجمكعة جامعة القدس المفتكحة كمجمكعة الجامعة اإلسبلمية ،لصالأ مجمكعة جامعػة القػدس

المفتكحة ،كيعزل السبب في ذلؾ إلى االنفتاح الكبير الذم حققتو جامعػة القػدس المفتكحػة خػبلؿ
الفت ػرة السػػابقة ،كالتػػي كػػاف آخرىػػا جػػائزة سػػقراط الدكليػػة لمعػػاـ 2017ـ كأفضػػؿ جامعػػة ارئػػدة فػػي
العمكـ كالتربية ،كذلؾ في احتفاؿ أقيـ بالعاصمة البريطانية لندف.

كىذا مػا يختمػؼ مػع مػا جػاءت بػو د ارسػة الثنيػاف ( ،)2005كشػتكم ( ،)2005كالسػبلطيف ()2005

التي لـ تجد فركقان ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجامعة.

الفرضية الرابعة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات تقػدير أعضػاء ىيئػة

التػػدريس لمسػػتوى واقػػع الش ػراكة بػػيف الجامعػػات الفمسػػطينية ومؤسسػػات القطػػاع الخػػاص تعػػزى

لمكمية(عممية-إنسانية) لدى أفراد العينة.

كلمتحقػػؽ مػػف ذلػػؾ تم ػت المقارنػػة بػػيف متكسػػط درجػػات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف الكميػػات

العممية (ف=  )107كمتكسط درجات الكميػات االنسػانية (ف=  )206عمػى اسػتبانة كاقػع الشػراكة بػيف
الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع الخاص مكضكع الدراسة باستخداـ اختبار (ت) لمفركؽ بيف

متكسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف ،كاسػػتخدـ الباحػػث ىػػذا االختبػػار اإلحصػػائي البػػارامترم بسػػبب

اعتدالية تكزيػع الػدرجات فػي كػؿ مػف مجمػكعتي التطبيػؽ ،إضػافة إلػى أف عػدد أفػراد العينػة يزيػد عػف
ثبلثيف فردان (عبلـ ،)210 :2005 ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدوؿ ( :)31اختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس لواقع
الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص تعزى لمكمية(عممية-إنسانية)
المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

9.28

االستبياف

المتغير

مبررات الشراكة بيف الجامعات

العممية

33.38

اإلنسانية

28.57

10.42

العممية

31.27

8.46

اإلنسانية

29.04

10.22

العممية

50.49

10.05

اإلنسانية

48.54

15.75

1.158

العممية

115.14

21.23

اإلنسانية

106.16

31.48

2.654

والقطاع الخاص

متطمبات الشراكة الفاعمة
أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع
الخاص

الدرجة الكمية لالستبانة

قيمة (ت)

مستوى الداللة

4.021

دالة عند 0.01

1.936

غير دالة إحصائيان

غير دالة إحصائيان

دالة عند 0.01

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )311عند مستكل داللة  ،1.96 =0.05عند مستكل داللة 2.576 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو:

 تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات تق ػػدير أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس م ػػفالكميػػات العمميػػة كاألعضػػاء مػػف الكميػػات االنسػػانية عمػػى مجػػاؿ مبػػررات الش ػراكة بػػيف الجامعػػات
كالقطاع الخاص كالدرجة الكمية لبلستبانة ،الصالأ األعضاء مف الكميات العممية .كيعزل السبب

فػػي ذلػػؾ إلػػى أف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الكميػػات العمميػػة أكثػػر اىتمام ػان بالجانػػب التسػػكيقي
لمخرجات أبحاثيـ الرتباطيا بالتقنية كالتطبيقات العممية رغـ كجكد انطباعػات سػمبية لػدل العديػد

مػػف مؤسسػػات القطػػاع الخػػاص بػػأف الجامعػػات بعيػػدة نسػػبيان عػػف االىتمػػاـ بالبحػػث العممػػي الػػذم
تتطمبو ،كضعؼ الثقة في االمكانات كالخبرات الكطنية .كىذا ما يختمؼ مع ما جػاءت بػو د ارسػة

شتكم ( ،)2005كالثنياف ( ،)2005كيتفؽ مع دراسة درادكة كمعايعة (.)2014

 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػىمجػػالي متطمبػػات الش ػراكة الفاعمػػة كأكجػػو الش ػراكة بػػيف الجامعػػات كالقطػػاع الخػػاص تبع ػان لمتغيػػر
الكمية ،مما يعني أف أفراد العينة لدييـ تقػديرات متقاربػة لكاقػع الشػراكة بػيف الجامعػات الفمسػطينية
كمؤسس ػػات القط ػػاع الخ ػػاص تبعػ ػان لمكمي ػػة ،كيع ػػزل الس ػػبب ف ػػي ذل ػػؾ إل ػػى اش ػػتراؾ أعض ػػاء ىيئ ػػة
التدريس بغض النظر عف الكمية بنفس الطمكح لبلرتقاء ،كالرغبة تحقيؽ الشراكة كالفائدة منيا.

12.

إجابة السؤاؿ الثالث:

ينص عمى :ما درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسػطينية فػي محافظػات فمسػطيف

الجنوبية لجيودىا في تحسيف األداء المؤسسي؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف

النس ػػبي الس ػػتجابات أفػ ػراد العين ػػة عم ػػى اس ػػتبانة تحس ػػيف األداء المؤسس ػػي بمجاالت ػػو كدرجت ػػو الكمي ػػة،
كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدوؿ ( :)32المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى استبانة تحسيف األداء المؤسسي
المتوسط

االنحراؼ

الوزف النسبي

الحسابي

المعياري

%

اإلدارة الفاعمة والقيادة

10

27.12

9.50

54.2

4

التخطيط لمتحسيف

8

21.74

7.30

54.4

3

متكسطة

استثمار الموارد

9

25.35

8.45

56.3

1

متكسطة

جودة العمميات

8

21.87

7.77

54.7

2

متكسطة

الدرجة الكمية لالستبانة

35

96.09

29.45

54.9

االستبياف

عدد الفقرات

الترتيب

الدرجة
متكسطة

متكسطة

يتضأ مف الجدكؿ السابؽ أف درجة تقدير أفراد العينة لجيكد الجامعات في تحسيف األداء

المؤسسي يقع عند ( )%54.9كىي متكسطة ،كيبلحظ أف ىناؾ تقارب كبير في نتائج المجاالت
األربعة ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى زيادة عدة الجامعات في محافظة غزة كارتفاع كتيرة التنافسية ،كرغـ
حرص اإلدارات في الجامعات عمى عممية تحسيف األداء المؤسسي إال أف الضائقة المالية التي

تعصؼ بالكضع العاـ تحكؿ دكف ذلؾ ،كدكف تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية المرجكة كفؽ التالي:
 عممية تحديد نطاؽ المؤسسة التي تعمؿ عمى:

 .0تحديد المستفيديف المراد تقديـ الخدمات ليـ.

 .0تحقيؽ أىداؼ المؤسسة المرجكة ،كالتي تككف أساس جكىر رسالتيا المتمثمة بالعممية
التعميمية كالبحث العممي.

 قيادة المؤسسة السميمة أساس لنجاحيا كرسـ لتكجياتيا ،كالذم يعكس كضكح السياسات
كرسكخ القيـ ،كعمؽ الثقافة لدل إدارة الجامعات.

 عممية التقييـ الدكرية التي تقكـ بيا المؤسسة تعمؿ عمى تحديد المكارد المؤسساتية
و
بشكؿ دكرم.
كالخدماتية
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كىػػذه النتيجػػة تختمػػؼ عمػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة أبػػك حسػػنة ( ،)2014كالبحيصػػي ( ،)2014كالنج ػػار

( )2014كالتي جػاءت فييػا درجػة التقػدير كبيػرة ،كلعػؿ االخػتبلؼ جػاء نتيجػة اتسػاع د ارئػرة األزمػات
التي يمر بيا المجتمع ،كيتفؽ مع دراسة الجعبرم (.)2009

ككقد جاء ترتبت مجاالت استبانة تحسيف األداء المؤسسي كما يمي:
 جاء مجاؿ (استثمار المكارد) في أعمػى م ارتػب تحسػيف األداء المؤسسػي بػكزف نسػبي ()%56.3كبدرجة متكسطة.

 يميو مجاؿ (جكدة العمميات) بكزف نسبي ( )%54.7كبدرجة متكسطة. -كثالثان يأتي مجاؿ (التخطيط لمتحسيف) بكزف نسبي ( )%54.4كبدرجة متكسطة.

 كأخي انر يأتي مجاؿ (اإلدارة الفاعمة كالقيادة) بكزف نسبي ( )%54.2كبدرجة متكسطة.كرغـ أف الدرجات جاءت متكسطة إال أنو يعزل السبب في أف جاء مجاؿ (استثمار المكارد)

في أعمى المراتب إلى قناعة أفراد العينة بأف استثمار المكارد مف المقاييس األساسية التي تقاس بيا
الميزة التنافسية لمجامعة باعتبار أف ىذه المكارد ىي أىـ المككنات الرأسمالية كاألصكؿ المؤثرة في

سمعة الجامعة .كىذا ما يختمؼ مع ما جاءت بو دراسة البحيصي (.)2014
كيعزل السبب في أف جاء مجاؿ (اإلدارة الفاعمة كالقيادة) في المرتبة األخيرة إلى أف
الجامعات قد أصبأ لدييا مف الخبرة ما يكفي مف اإلدارة كالقيادة لبلرتقاء كتميز المؤسسة ،كذلؾ

المتبلؾ الجامعات أدلة عمؿ ألنشطتيا كعممياتيا تقمؿ الحاجة إلى اإلدارة كالقيادة في تكجيو العمؿ
الركتيني ،كزيادة كفاءة العامميف عف طريؽ كضع معايير أداء؛ لمعمؿ كالمساعدة في تنسيؽ العمؿ

بيف اإلدارات المختمفة كىذا ما يتكافؽ مع ما جاءت بو دراسة ربابعة (.)2011
والجداوؿ التالية توضح مظاىر مجاالت استبانة تحسيف األداء المؤسسي عمى التوالي:
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المجاؿ األوؿ /مجاؿ اإلدارة الفاعمة والقيادة

جدوؿ ( :)33المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ اإلدارة الفاعمة والقيادة
المتوسط االنحراؼ

ـ

فقرات مجاؿ اإلدارة الفاعمة والقيادة

1

تعمؿ الجامعة عمى تحفيز كدعـ الباحثيف المبدعيف فييا.

8
5
2
9
3
4
10
7
6

الوزف

الترتيب

الدرجة

2.81

1.26

56.3

1

متكسطة

2.79

1.22

55.8

2

متكسطة

2.76

1.19

55.2

3

متكسطة

2.75

1.27

55.0

4

متكسطة

2.73

1.03

54.7

5

متكسطة

2.73

1.23

54.6

6

متكسطة

2.69

1.23

53.9

7

متكسطة

2.67

1.19

53.4

8

متكسطة

2.61

1.10

52.2

9

متكسطة

2.57

1.19

51.3

10

ضعيفة

الحسابي المعياري النسبي %

تضع الجامعة مف خبلؿ كمياتيا خطة كاضحة لتدريب
العامميف بناء عمى االحتياجات الفعمية لمعمؿ.
تسيـ الجامعة في ترسيخ القيـ كالمعتقدات كالممارسات
الجيدة لدل العامميف.
تحافظ الجامعة عمى الييكؿ التنظيمي الذم يبيف األقساـ
كالكحدات في كؿ كمية.
تشجع العمؿ بنظاـ الفريؽ الكاحد باعتباره مككف التعاكف في
الجامعة.
تحرص الجامعة عمى تكفير عمميات قياس مرجعي لممقارنة
مع الجامعات األكثر تفكقان .
تجرم الجامعة عممية تقكيـ كمراجعة ذاتية باستمرار.

تطكر الجامعة أسمكب كنكعية الخدمات اإلدارية كاألكاديمية
باستمرار.
تعتمد الجامعة سياسة التدكير اإلدارم كأساس لمعدالة
التنظيمية
تكفر الجامعة المناخ التنظيمي المبلئـ لتطبيؽ الجكدة لدل
العامميف فييا.

يتضأ مف الجدكؿ السابؽ أف مظاىر مجاؿ اإلدارة الفاعمة كالقيادة مف استبانة تحسيف األداء
المؤسسي مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تراكحت بيف ( ،)%56.8 – 51.3كجاءت أعمى

الفقرات كما يمي:

جاءت الفقرة رقـ  " 1تعمؿ الجامعة عمى تحفيز كدعـ الباحثيف المبدعيف فييا " في أعمى مراتب

اإلدارة الفاعمة كالقيادة بكزف نسبي ( )%56.8كبدرجة متكسطة ،كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو

دراسة (الدجني )0200،التي أظيرت أف ( )%60.53مف عينة الدراسة تؤكد عمى أف الجامعة تعمؿ
عمى تشجيع المبدعيف في الكحدات كالكظائؼ المؤسسية ،كذلؾ بيدؼ تعزيز الميزة التنافسية ليا،

كالحفاظ عمى السمعة السكقية في ظؿ ارتفاع كتيرة التنكع كالتعدد في الجامعات.

 -ثـ الفقرة رقـ  " 8تضع الجامعة مف خبلؿ كمياتيا خطة كاضحة لتدريب العامميف بناء عمى

االحتياجات الفعمية لمعمؿ " بكزف نسبي ( )%55.8كبدرجة متكسطة .كيعزل السبب في ذلؾ قناعة

أفراد العينة بضركرة مكاكبة المستحدثات (أكاديميا ،كاداريان) ،كالتعرؼ إلى كؿ ما ىك جديد في نطاؽ
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العمؿ المحدد ،كىذا ما يتفؽ مع ما جاءت بو دراسة ربابعة ( ،)2011كعناية ( ،)2010كدركزة

(.)2008

في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفق ػ ػ ػرة رقػ ػ ػػـ  " 6تػ ػ ػػكفر الجامعػ ػ ػػة المنػ ػ ػػاخ التنظيمػ ػ ػػي المبلئػ ػ ػػـ لتطبيػ ػ ػػؽ الجػ ػ ػػكدة لػ ػ ػػدل العػ ػ ػػامميففيي ػػا " ف ػػي أدن ػػى الم ارت ػػب ب ػػكزف نس ػػبي ( ،)%51.3كى ػػذا م ػػا يتف ػػؽ م ػػع م ػػا ج ػػاءت ب ػػو د ارس ػػة

( ،)Hansberry, 2005كعناية (.)2010

 ثـ الفقرة رقـ  " 7تعتمد الجامعة سياسة التدكير اإلدارم كأسػاس لمعدالػة التنظيميػة " بػكزف نسػبي(.)%52.2

كيعزل السبب في ذلؾ إلى مجمكعة مف االعتبارات ،منيا:
 -قمة كجكد مكارد مالية استثمارية لمجامعات تساعد عمى النيكض بيا.

 -المخصص المالي لمجامعات بالكاد يكفي مصركفاتيا الدكرية المقررة.

 الكضع السياسي في محافظات غزة ينعكس عمى جميع جكانب الحياة بما فييا الكضعاالقتصادم ،كالتدخؿ في إدارة الجامعات.

 التزاـ الكمية بالمكازنة المحددة ليا يعني نجاح المخطط في رصد احتياجات الجامعة ،كالتقديرالسميـ ليا.

جدوؿ ( :)34المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ التخطيط لمتحسيف

ـ
8
1
5
3
7
2
4
6

فقرات مجاؿ التخطيط لمتحسيف
تعتمد الجامعة خطة استراتيجية طكيمة المدل تيدؼ إلى
التحسيف المستمر
تعد الجامعة الدراسات ذات العبلقة بعمميات التحسيف الشاممة

تشترؾ الجامعة بقكاعد بيانات عربية كعالمية كتكفرىا
ألعضاء ىيئة التدريس مجانان.
تعتمد الجامعة عمى استراتيجية كخريطة بحثية (كفؽ
األكلكيات) كاضحة لتحسيف الجكدة
تعمـ الجامعة بعض التجارب الناجحة في مجاؿ تحسيف
األداء بعد دراستيا كتحميؿ مردكدىا.
تتنبأ بالمشكبلت التي قد تحدث مستقببلن ،كتضع حمكال
مقترحة ليا.
تعيد تشكيؿ كتكزيع المسؤكليات في حاؿ اإلخفاؽ في تحقيؽ
المستكل المطمكب مف التحسيف.
تقكـ الجامعة بدراسة شاممة عف احتياجاتيا مف البرامج
التعميمية قبؿ طرحيا
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المتوسط االنحراؼ الوزف النسبي
%
الحسابي المعياري

الترتيب

الدرجة

2.88

0.98

57.7

1

متكسطة

2.81

1.13

56.1

2

متكسطة

2.72

1.22

54.4

3

متكسطة

2.72

1.07

54.3

4

متكسطة

2.69

1.13

53.8

5

متكسطة

2.67

1.09

53.4

6

متكسطة

2.67

1.08

53.4

7

متكسطة

2.59

1.09

51.8

8

ضعيفة

يتضأ مف الجدكؿ السابؽ أف مظاىر مجاؿ التخطيط لمتحسيف مف تحسيف األداء المؤسسي

مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تراكحت بيف ( ،)%57.7 – 57.8كجاءت أعمى الفقرات كما
يمي:

 ج ػػاءت الفقػ ػرة رق ػػـ  " 8تعتم ػػد الجامع ػػة خط ػػة اس ػػتراتيجية طكيم ػػة الم ػػدل تي ػػدؼ إل ػػى التحس ػػيفالمسػػتمر " فػػي أعمػػى م ارتػػب التخطػػيط لمتحسػػيف بػػكزف نسػػبي ( ،)%57.7كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا
جاءت بو دراسة الدجني ( )2011رغـ االختبلؼ في درجة التقدير.

 ثػػـ الفقػرة رقػػـ  " 1تعػػد الجامعػػة الد ارسػػات ذات العبلقػػة بعمميػػات التحسػػيف الشػػاممة " بػػكزف نسػػبي( .)%57.7كى ػػذا م ػػا يختم ػػؼ م ػػع م ػػا ج ػػاءت ب ػػو د ارس ػػة عب ػػد الكبي ػػر كآخ ػػركف ( )2011رغ ػػـ
االخػػتبلؼ فػػي درجػػة التقػػدير كبيئػػة التطبيػػؽ ككػػذلؾ د ارسػػة ربابعػػة ( .)2008كيعػػزل السػػبب فػػي
ذلؾ إلى تكجو بعض الجامعات في تحقيؽ التميز إلى اعتماد مداخؿ جديدة في تقييـ االداء مثؿ

المقارنػػة المرجعيػػة ،ككػػذلؾ إلػػى اعتمػػاد إدارة الكميػػات عمػػى عمػػادة الجػػكدة كالتطػػكير فػػي كضػػع
الخطط التدريبيػة لمعػامميف ،كاقامػة كرش العمػؿ ،كالنػدكات حػكؿ أىميػة عمميػة التحسػيف كالتطػكير

في الجامعات.

في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:
 الفقرة رقـ  " 6تقكـ الجامعة بدراسة شاممة عف احتياجاتيا مف البرامج التعميمية قبؿ طرحيا " فيأدنػى الم ارتػػب بػػكزف نسػػبي ( .)%56.1كيعػػزك الباحػػث ذلػؾ إلػػى قمػػة المػكارد الماليػػة المخصصػػة

ليا ،كاعتماد الكميات في الغالب عمى رسكـ طبلبيا كبعض الدعـ مف الجيات المانحة.

 ث ػػـ الفقػ ػرة رق ػػـ  " 4تعي ػػد تش ػػكيؿ كتكزي ػػع المس ػػؤكليات ف ػػي ح ػػاؿ اإلخف ػػاؽ ف ػػي تحقي ػػؽ المس ػػتكلالمطمػػكب مػػف التحسػػيف " بػػكزف نسػػبي ( ،)%53.4كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة أبػػك

حسنة ( )2014كيعزل السبب في ذلؾ إلى أف تكزيع المسؤكليات في الغالب يػتـ كفػؽ الكفػاءات
كاإلمكانات ،رغـ كجكد بعض التجاكزات المرتبطة بالكالءات الحزبية أك التزكية.
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جدوؿ ( :)35المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ استثمار الموارد

ـ

المتوسط االنحراؼ الوزف النسبي

فقرات مجاؿ استثمار الموارد

تحدد الجامعة احتياجاتيا مف العامميف في مختمؼ األقساـ

1

قبؿ بداية كؿ عاـ

تطكر مؤشرات األداء في التدريس بشكؿ دكرم مقنف في

3

ضكء معايير األداء العالمية

تفسأ الجامعة المجاؿ لككادرىا المتخصصة لممساىمة في

6

تطكير مؤسسات القطاع الخاص.

تتممس الجامعة مشكبلت القطاع الخاص في المجتمع

4

كتسعى لئلسياـ في حميا

تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا عمى المشاركة

8

في المؤتمرات العممية كالندكات.

تتيأ لمعامميف فرص التعمـ كاكتساب خبرات جديدة في

5

مجاؿ العمؿ.

تسعى الجامعة إلى تحسيف عممية استثمار المكارد

9

كالطاقات.

تقكـ الجامعات بتنظيـ لقاءات بيف أعضاء ىيئة التدريس

7

3.02

1.00

60.4

1

متكسطة

2.98

1.13

59.6

2

متكسطة

2.86

1.07

57.2

3

متكسطة

2.83

1.29

56.5

4

متكسطة

2.78

1.22

55.6

5

متكسطة

2.77

1.20

55.3

6

متكسطة

2.75

1.13

55.0

7

متكسطة

2.74

1.15

54.8

8

متكسطة

2.63

1.10

52.5

9

متكسطة

الحسابي المعياري

تظير الجامعة األدلة اليكمية عمى أنشطتيا كعممياتيا

2

الترتيب

الدرجة

الخبرت.
ا
كمؤسسات المجتمع المحمي لتبادؿ

%

يتضأ مف الجدكؿ السابؽ أف مظاىر مجاؿ استثمار المكارد مف تحسيف األداء المؤسسي مف

كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تراكحت بيف ( ،)%60.4 – 52.5كجاءت أعمى الفقرات كما
يمي:

 جػػاءت الفقػرة رقػػـ  " 2تظيػػر الجامعػػة األدلػػة اليكميػػة عمػػى أنشػػطتيا كعممياتيػػا" فػػي أعمػػى م ارتػػبمجػػاؿ اسػػتثمار المػكارد بػػكزف نسػػبي ( ،)%60.4كيعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى قناعػػة أفػراد العينػػة
بأف إظيار الجامعة لؤلدلة اليكمية دليؿ التفاعؿ ،كمؤشػر عمػى التميػز كخدمػة المجتمػع ،كىػك مػا
يعػػزز مكانتيػػا كسػػمعتيا التنافسػػية ،كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة اليػػادم (،)2013

كسيمكد (.)2013

 ثـ الفقرة رقـ  " 1تحدد الجامعة احتياجاتيا مف العامميف في مختمؼ األقساـ قبؿ بداية كؿ عاـ "بكزف نسبي ( ،)%59.6كيعزل السبب في ذلؾ إلى:

 -0تحديد العامميف ييبنى عميو تحديد المكازنة كاالحتياجات التدريبة.
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 -0تحديد العامميف ييبنى عمى االحتياجات منيـ كىذا يتـ تقديره كفؽ التزايد ،أك القمة في عدد طبلب
الجامعة كفتأ أك إغبلؽ تخصصات جديدة.
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفق ػرة رقػػـ  " 7تقػػكـ الجامعػػات بتنظػػيـ لقػػاءات بػػيف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كمؤسسػػات المجتمػػعػرت" فػػي أدنػػى الم ارتػػب بػػكزف نسػػبي ( ،)%52.5كقػػد يعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ
المحمػػي لتبػػادؿ الخبػ ا
إلػى انشػػغاؿ بعػػض الجامعػػات بأدكارىػا اآلنيػػة عمػػى حسػػاب المتكقعػة كالمتمثمػػة بالتػػدريس كالبحػػث
العممي ،خاصة في ظؿ تراجع الكضع المالي لمجامعات بشكؿ عاـ ،كاىتماميا بالشأف الداخمي.

 ثػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 9تسػػعى الجامعػػة إلػػى تحسػػيف عمميػػة اسػػتثمار الم ػكارد كالطاقػػات " بػػكزف نسػػبي( ،)%54.8كيعزل السبب في ذلؾ إلى

 استثمار المكارد كالطاقات يحتاج إلى الممارسات الحديثة كالجيدة لدل اإلدارة بما يضمفالمتابعة الحثيثة لمبيئة الخارجية

 استثمار المكارد كالطاقات يحتاج إلى وكادر مؤىؿ ،قادر عمى التقييـ كاعطاء البديؿ المناسب،
كىذا يتطمب مزيدان مف العمؿ الجماعي كبركح الفريؽ.

جدوؿ ( :)36المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات مجاؿ جودة العمميات

ـ
1
2
3
4
5
6
8

7

المتوسط االنحراؼ الوزف النسبي

فقرات مجاؿ جودة العمميات
تعتمد الجامعة نظاـ ترقيات مناسب يدعـ التطكر الميني

لمعامميف

يتـ تكفير الخدمات الجامعية الجديدة في الكقت المناسب.
يتناسب مستكل جكدة الخدمات التي تقدميا الجامعة مع

مقدار التكمفة.

تعمؿ الجامعة عمى ابتكار أساليب جديدة في العمؿ سعيان
لمتميز في تقديـ الخدمة.

تحدث الجامعة طرائؽ التعميـ كالبحث العممي باستمرار.
تعمؿ الجامعة عمى تحقيؽ كفاءة العمميات الداخمية.
(تبسيط اإلجراءات ،تقميؿ التكمفة).

تتحمؿ الجامعة مسئكليتيا المجتمعية تجاه القضايا المتعمقة

بالمجتمع.

تدعـ الجامعة التعمـ المبني عمى الممارسة (تبادؿ الخبرات
كالمعارؼ ،النظر بشمكلية إلى الحمكؿ البديمة ،االستفادة

مف نتائج الدراسات الميدانية).
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الترتيب

الدرجة
متكسطة

الحسابي

المعياري

%

2.93

0.98

58.6

1

2.87

1.19

57.4

2

متكسطة

2.71

1.10

54.2

3

متكسطة

2.71

1.14

54.2

4

متكسطة

2.67

1.15

53.5

5

متكسطة

2.67

1.22

53.5

6

متكسطة

2.66

1.24

53.3

7

متكسطة

2.63

1.16

52.7

8

متكسطة

يتضػ ػػأ مػ ػػف الجػ ػػدكؿ السػ ػػابؽ أف مظػ ػػاىر مجػ ػػاؿ جػ ػػكدة العمميػ ػػات مػ ػػف اسػ ػػتبانة تحسػ ػػيف األداء

المؤسسػي مػػف كجيػة نظػػر أعضػػاء ىيئػة التػػدريس بػػيف ( ،)%58.6 – 52.7كجػاءت أعمػػى الفقػرات
كما يمي:

 جاءت الفقػرة رقػـ  " 1تعتمػد الجامعػة نظػاـ ترقيػات مناسػب يػدعـ التطػكر المينػي لمعػامميف " فػيأعمػػى م ارتػػب جػػكدة العمميػػات بػػكزف نسػػبي ( ،)%58.6ثػػـ الفق ػرة رقػػـ  " 2يػػتـ تػػكفير الخػػدمات

الجامعية الجديدة في الكقت المناسب " بكزف نسبي (.)%57.4

 كيعزل السبب في ذلؾ إلى كجػكد نظػاـ محكػـ لمترقيػات يحػث العػامميف عمػى التطػكر المينػي فػياألداء خاصة لؤلكاديمييف منيـ ،كألف عػدـ تػكفر الخػدمات فػي الكقػت المناسػب قػد يفقػد الجامعػة

جزنءا مف ميزتيا ،أك يسبب تككيف انطباعات غير مرضية عنيا.
في حيف كانت أدنى الفقرات كما يمي:

 الفق ػرة رقػػـ  " 7تػػدعـ الجامعػػة الػػتعمـ المبنػػي عمػػى الممارسػػة (تبػػادؿ الخب ػرات كالمعػػارؼ ،النظػػربشػػمكلية إلػػى الحمػػكؿ البديمػػة ،االسػػتفادة مػػف نتػػائج الد ارسػػات الميدانيػػة)" فػػي أدنػػى الم ارتػػب بػػكزف

نسبي ( ،)%52.7كيعزل السبب في ذلؾ إلى عدـ االستقرار السياسػي ،كاالنقسػاـ كمػا آلػت إلػى
االحداث مف تكتر يكمي ،ينعكس عمى األعماؿ كالحياة اليكمية.

 ثـ الفقرة رقػـ  " 8تتحمػؿ الجامعػة مسػئكليتيا المجتمعيػة تجػاه القضػايا المتعمقػة بػالمجتمع " بػكزفنس ػػبي ( ،)%53.3كق ػػد يع ػػزل الس ػػبب ف ػػي ذل ػػؾ إل ػػى قم ػػة اإلمكان ػػات المتاح ػػة ،كت ارج ػػع ال ػػدعـ

(ال ػػداخمي كالخ ػػارجي) ألنش ػػطة الجامع ػػة بس ػػبب س ػػكء األحػ ػكاؿ الداخمي ػػة ،كالتجاذب ػػات السياس ػػية
المتكررة.
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نتائج السؤاؿ الرابع:

ينص السؤاؿ عمى " :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) )α ≥ 0.05بيف
متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لجيكد الجامعات الفمسطينية في تحسيف األداء المؤسسي تعزل

إلى المتغيرات ( :الرتبة األكاديمية ،سنكات الخدمة ،الجامعة ،الكمية)؟
ولإلجابة عمى السؤاؿ سيتـ التحقؽ مف الفرضيات التالية:

الفرضػػية األولػػى :توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) )α ≥ 0.05بػػيف متوسػػطات
درجات تقدير أفراد العينة لجيود الجامعات الفمسطينية فػي تحسػيف األداء المؤسسػي تعػزى لمرتبػة

العممية (أستاذ – أستاذ مشارؾ – أستاذ مساعد فأقؿ) لدى أفراد العينة.

كلتحقيؽ ذلؾ تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر الرتبػة األكاديميػة (أسػتاذ – أسػتاذ

مشػػػارؾ – أسػػػتاذ مسػ ػػاعد فأقػ ػػؿ) عمػ ػػى تحسػػػيف األداء المؤسسػػػي م ػػف كجي ػػة نظ ػػر أعضػػػاء ىيئػػػة

التدريس ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدوؿ ( :)37نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات

درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس عمى االستبانة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية
المتغير

اإلدارة الفاعمة
والقيادة

التخطيط لمتحسيف

استثمار الموارد

جودة العمميات
الدرجة الكمية

الستبانة تحسيف

األداء المؤسسي

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

1184.19
83.14

مصدر التبايف

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

2368.37

2

داخؿ المجمكعات

25773.01

310

المجمكع

28141.39

312

بيف المجمكعات

2867.60

2

1433.80

داخؿ المجمكعات

13751.95

310

44.36

المجمكع

16619.55

312

بيف المجمكعات

3126.82

2

1563.41

داخؿ المجمكعات

19142.22

310

61.75

المجمكع

22269.04

312

بيف المجمكعات

4003.07

2

2001.54

داخؿ المجمكعات

14845.82

310

47.89

المجمكع

18848.89

312

بيف المجمكعات

47915.59

2

23957.80

داخؿ المجمكعات

222599.08

310

718.06

المجمكع

270514.67

312

قيمة ؼ

14.244

32.321

25.319

41.795

33.365

مستوى الداللة

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )310 ،2عند مستكل داللة  ،3.00 =0.05كعند مستكل داللة 4.61 =0.01
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يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية فػي جميػع المجػاالت كالدرجػة

الكمية الستبانة تحسيف األداء المؤسسي تبعػان لمتغيػر الرتبػة األكاديميػة ألفػراد العينػة ،كالجػدكؿ التػالي
يب ػػيف نت ػػائج اتج ػػاه الف ػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس عم ػػى المج ػػاالت كالدرج ػػة الكمي ػػة

الستبانة تحسيف األداء المؤسسي تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية:

جدوؿ ( :)38المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية
المتغير
اإلدارة الفاعمة والقيادة

التخطيط لمتحسيف

استثمار الموارد

جودة العمميات

الدرجة الكمية الستبانة

تحسيف األداء المؤسسي

البياف

العدد

المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري

أستاذ

92

23.07

10.58

أستاذ مشارؾ

97

27.67

8.35

أستاذ مساعد فأقؿ

124

29.70

8.51

أستاذ

92

17.26

8.32

أستاذ مشارؾ

97

22.41

6.00

أستاذ مساعد فأقؿ

124

24.55

5.69

أستاذ

92

21.41

10.28

أستاذ مشارؾ

97

24.45

7.07

أستاذ مساعد فأقؿ

124

28.97

6.20

أستاذ

92

16.53

6.98

أستاذ مشارؾ

97

22.80

7.03

أستاذ مساعد فأقؿ

124

25.10

6.78

أستاذ

92

78.27

31.93

أستاذ مشارؾ

97

97.34

24.59

أستاذ مساعد فأقؿ

124

108.32

24.16

كالجػػدكؿ التػػالي يبػػيف نتػػائج اختبػػار شػػيفيو لمكشػػؼ عػػف اتجػػاه الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات أعضػػاء ىيئػػة
التدريس عمى جميع المجاالت لمتغير الرتبة األكاديمية:

13.

جدوؿ ( :)39نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ بيف

متوسطات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية
المتغير

أستاذ

أستاذ مشارؾ

)*(4.604

أستاذ مساعد فأقؿ

)*(6.636

أستاذ مشارؾ

)*(5.151

أستاذ مساعد فأقؿ

)*(7.287

أستاذ مشارؾ

)*(3.040

أستاذ مساعد فأقؿ

)*(7.557

أستاذ مشارؾ

)*(6.271

أستاذ مساعد فأقؿ

)*(8.572

أستاذ مشارؾ

)*(19.068

أستاذ مساعد فأقؿ

)*(30.050

المجاؿ

اإلدارة الفاعمة والقيادة
التخطيط لمتحسيف
استثمار الموارد
جودة العمميات
الدرجة الكمية الستبانة تحسيف األداء المؤسسي

أستاذ مشارؾ

2.031
2.136
)*(4.514
2.300
)*(10.982

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية الستبانة تحسيف األداءالمؤسسي بيف مجمكعة الرتبة االكاديمية أستاذ مف ناحية كمجمكعتي الرتبة األكاديمية أستاذ
مشارؾ كأستاذ مساعد فأقؿ ،لصالأ مجمكعتي الرتبة االكاديمية أستاذ مشارؾ كأستاذ مساعد

فأقؿ.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاؿ استثمار المكارد كالدرجة الكمية الستبانة تحسيفاألداء المؤسسي بيف مجمكعة الرتبة االكاديمية أستاذ مشارؾ كمجمكعة الرتبة األكاديمية أستاذ

مساعد فأقؿ حيث ،لصالأ مجمكعة الرتبة االكاديمية أستاذ مساعد فأقؿ.
كيعزل السبب في ذلؾ إلى أصحاب الفئة التي كانت ليا الفركؽ الزالكا يطمحكف إلى التطكير

كاالرتقاء الميني ،كيسعكف إلى تعزيز مستقبميـ مف خبلؿ االنتماء لمؤسسة جامعية ذات سمعة

حسنة ،كتحتؿ مرتبة تنافسية متقدمة .كىذا ما يختمؼ مع ما جاءت بو دراسة أبك حسنة (،)2014

كالبحيصي ( ،)2014كدراسة عناية (.)2010
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الفرضػػية الثانيػػة :توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) )α ≥ 0.05بػػيف متوسػػطات
درجات تقدير أفراد العينة لجيود الجامعات الفمسطينية في تحسيف األداء المؤسسي تعزى لسنوات

الخدمة (أقؿ مف  7سنوات 15-7 ,سنة ,أكثر مف  15سنة) لدى أفراد العينة.

تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر سنكات الخدمة (أقؿ مف  7سنكات15-7 ،

سنة ،أكثر مف  15سنة) عمى تحسيف األداء المؤسسي لدل أفراد العينة ،كالجدكؿ التالي يبيف قيمة
اختبار (ؼ) كمستكل الداللة لمفركؽ بيف المتكسطات:

جدوؿ ( :)40نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات درجات
تقدير أعضاء ىيئة التدريس لتحسيف األداء المؤسسي تعزى لسنوات الخدمة

المتغير

درجات

متوسط

350.30
88.52

مصدر التبايف

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

700.60

2

داخؿ المجمكعات

27440.78

310

المجمكع

28141.39

312

بيف المجمكعات

418.88

2

209.44

داخؿ المجمكعات

16200.68

310

52.26

المجمكع

16619.55

312

بيف المجمكعات

1411.03

2

705.52

داخؿ المجمكعات

20858.01

310

67.28

المجمكع

22269.04

312

بيف المجمكعات

559.54

2

279.77

داخؿ المجمكعات

18289.35

310

59.00

المجمكع

18848.89

312

بيف المجمكعات

11285.92

2

5642.96

الستبانة تحسيف

داخؿ المجمكعات

259228.75

310

836.22

األداء المؤسسي

المجمكع

270514.67

312

اإلدارة الفاعمة
والقيادة

التخطيط لمتحسيف

استثمار الموارد

جودة العمميات
الدرجة الكمية

الحرية

المربعات

قيمة ؼ

3.957

4.008

10.486

4.742

6.748

مستوى الداللة

دالة عند 0.05

دالة عند 0.05

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )310 ،2عند مستكل داللة  ،3.00 =0.05كعند مستكل داللة 4.61 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى جميع المجاالت كالدرجة

الكميػػة السػػتبانة تحسػػيف األداء المؤسسػػي تبعػان لمتغيػػر سػػنكات الخدمػػة ألفػراد العينػػة ،كالجػػدكؿ التػػالي

يب ػػيف نت ػػائج اتج ػػاه الف ػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس عم ػػى المج ػػاالت كالدرج ػػة الكمي ػػة

الستبانة تحسيف األداء المؤسسي تبعان لمتغير سنكات الخدمة:
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جدوؿ ( :)41المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة

المتغير

البياف

اإلدارة الفاعمة والقيادة

 15-7سنة

التخطيط لمتحسيف

العدد

أقؿ مف  7سنكات

28

أكثر مف  15سنة

169

أقؿ مف  7سنكات
 15-7سنة

أكثر مف  15سنة

استثمار الموارد

 15-7سنة
أقؿ مف  7سنكات

جودة العمميات

 15-7سنة

أكثر مف  15سنة

الدرجة الكمية الستبانة
تحسيف األداء المؤسسي

28
116
169

24.00
22.68
20.73

 15-7سنة

أكثر مف  15سنة

28.39

116

27.45

28
116
169

25.21
22.59
20.82

28
116
169

أقؿ مف  7سنكات

25.93

10.08

116

169

أكثر مف  15سنة

30.79

6.80

27.97

28

أقؿ مف  7سنكات

المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري

23.40

108.39
100.70
90.88

8.91
4.95
6.66
7.88
5.94
7.68
8.84
4.84
6.74
8.60

21.15
24.63
32.49

كالجػػدكؿ التػػالي يبػػيف نتػػائج اختبػػار شػػيفيو لمكشػػؼ عػػف اتجػػاه الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات أعضػػاء ىيئػػة
التدريس عمى جميع المجاالت لمتغير سنكات الخدمة:

جدوؿ ( :)42نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ بيف

متوسطات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
المجاؿ

اإلدارة الفاعمة والقيادة
التخطيط لمتحسيف
استثمار الموارد
جودة العمميات
الدرجة الكمية الستبانة تحسيف األداء المؤسسي

المتغير

 15-7سنة
أكثر مف  15سنة
 15-7سنة

أكثر مف  15سنة
 15-7سنة

أكثر مف  15سنة
 15-7سنة

أكثر مف  15سنة
 15-7سنة
أكثر مف  15سنة
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أقؿ مف  7سنوات

2.811

)*(4.856

 15-7سنة

2.045

1.318
3.272

1.953

)*(4.990

)*(4.045

0.944

2.619
)*(4.391

1.772

)*(17.511

)*(9.816

7.694

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:

 تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عم ػػى مج ػػاؿ اس ػػتثمار المػ ػكارد كالدرج ػػة الكمي ػػة لبلس ػػتبانة ب ػػيفمجمكعػػة سػػنكات الخدمػػة أكثػػر مػػف  15سػػنة مػػف ناحيػػة كمجمػػكعتي سػػنكات الخدمػػة أقػػؿ مػػف 7
سنكات ك  15-7سنة ،لصالأ مجمكعتي سنكات الخدمة أقؿ مف  7سنكات ك  15-7سنة.

 تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عم ػػى مج ػػالي اإلدارة الفاعم ػػة كالقي ػػادة كج ػػكدة العممي ػػات ب ػػيفمجمكعة سنكات الخدمة أكثر مف  15سنة كمجمكعة سنكات الخدمة أقؿ مف  7سنكات ،لصالأ

مجمكعة سنكات الخدمة أقؿ مف  7سنكات.

 -لـ يستطع االختبار الكشؼ اعف اتجاه الفركؽ عمى مجاؿ التخطيط لمتحسيف.

كيعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى أف أصػػحاب الفئػػة التػػي كانػػت لصػػالحيا الفػػركؽ ىػػـ فػػي مرحمػػة اإلنجػػاز

العم ػػرم ،كالت ػػي يتجم ػػى فيي ػػا العط ػػاء كالطم ػػكح ،كى ػػذا م ػػا يختم ػػؼ م ػػع م ػػا ج ػػاءت ب ػػو د ارس ػػة عناي ػػة

( ،)2010كدراسة فرج اهلل ( ،)2012كيتفؽ مع دراسة نعيـ ( ،)2012كالدجني (.)2013

الفرضية الثالثة :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≥ 0.05بيف متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لجيود الجامعات الفمسطينية في تحسيف األداء المؤسسي تعزى لمجامعة

(األزىر -اإلسالمية -القدس المفتوحة).

كلمتحقؽ مف ذلؾ تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادم لفحص أثر الجامعة (األزىر -اإلسبلمية-
القدس المفتكحة) عمى تحسيف األداء المؤسسي مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،كالجدكؿ

التالي يبيف ذلؾ:
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جدوؿ ( :)43نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات
درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس عمى االستبانة تعزى لمتغير الجامعة

المتغير

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

413.55
88.11

مصدر التبايف

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

827.10

2

داخؿ المجمكعات

27314.29

310

المجمكع

28141.39

312

بيف المجمكعات

69.68

2

34.84

داخؿ المجمكعات

16549.87

310

53.39

المجمكع

16619.55

312

بيف المجمكعات

730.33

2

365.17

داخؿ المجمكعات

21538.71

310

69.48

المجمكع

22269.04

312

بيف المجمكعات

659.00

2

329.50

داخؿ المجمكعات

18189.89

310

58.68

المجمكع

18848.89

312

بيف المجمكعات

4964.47

2

2482.24

الستبانة تحسيف

داخؿ المجمكعات

265550.20

310

856.61

األداء المؤسسي

المجمكع

270514.67

312

اإلدارة الفاعمة
والقيادة

التخطيط لمتحسيف

استثمار الموارد

جودة العمميات
الدرجة الكمية

قيمة ؼ

4.694

0.653

5.256

5.615

2.898

مستوى الداللة

دالة عند 0.01

غير دالة
إحصائيان

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

غير دالة
إحصائيان

قيمة (ؼ) الجدكلية عند (د.ح= )310 ،2عند مستكل داللة  ،3.00 =0.05كعند مستكل داللة 4.61 =0.01

يتبيف مػف الجػدكؿ السػابؽ أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عمػى مجػالي اإلدارة الفاعمػة

كالقيػػادة ك اسػػتثمار المػ ػكارد تبع ػان لمتغي ػػر الجامعػػة ألفػ ػراد العينػػة ،كالج ػػدكؿ التػػالي يب ػػيف نتػػائج اتج ػػاه
الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى المجػػاؿ كالدرجػػة الكميػػة السػػتبانة تحسػػيف األداء

المؤسسي تبعان لمتغير الجامعة:
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جدوؿ ( :)44المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير الجامعة
المتغير

البياف

العدد

المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري

األزىر

64

28.52

11.13

االسبلمية

191

25.86

9.73

القدس المفتكحة

58

29.74

5.14

األزىر

64

25.83

9.39

االسبلمية

191

24.29

8.16

القدس المفتكحة

58

28.29

7.66

األزىر

64

20.22

9.19

االسبلمية

191

21.57

7.88

القدس المفتكحة

58

24.71

4.34

اإلدارة الفاعمة والقيادة

استثمار الموارد

جودة العمميات

كالجػػدكؿ التػػالي يبػػيف نتػػائج اختبػػار شػػيفيو لمكشػػؼ عػػف اتجػػاه الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات أعضػػاء ىيئػػة

التدريس عمى جميع المجاالت لمتغير الجامعة:

جدوؿ ( :)45نتائج اختبار شيفيو لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ بيف

متوسطات أفراد العينة عمى المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير الجامعة
المجاؿ

اإلدارة الفاعمة والقيادة
استثمار الموارد
جودة العمميات

المتغير

األزىر

اإلسبلمية

2.656

القدس المفتكحة

1.225

األزىر

1.534

القدس المفتكحة

2.464

األزىر

1.346

القدس المفتكحة

)*(4.488

اإلسالمية

)*(3.882
)*(3.999
)*(3.141

يتبيف مف الجدكليف السابقيف أنو:

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاالت اإلدارة الفاعمة كالقيادة كاستثمار المكارد كجكدة

العمميات بيف مجمكعة جامعة القدس المفتكحة كمجمكعة الجامعة اإلسبلمية ،لصالأ مجمكعة
جامعة القدس المفتكحة.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مجاؿ جكدة العمميات بيف مجمكعة جامعة القدسالمفتكحة كمجمكعة جامعة األزىر ،لصالأ مجمكعة جامعة القدس المفتكحة .كيعزل السبب في
ذلؾ إلى انتشار جامعة القدس المفتكحة ،بتعدد فركعيا ،كىذا ما يختمؼ مع ما جاءت بو دراسة
136

أبك حسنة ( )2014التي كانت الفركؽ فييا لصالأ الجامعة اإلسبلمية ،كدراسة ( & Mathwai

 ،)Kara, 2010كدراسة فرج اهلل (. )2012

الفرضػػية الرابعػػة :توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) )α ≥ 0.05بػػيف متوسػػطات

درجػػػات تقػػػدير أفػػػراد العينػػػة لجيػػػود الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي تحسػػػيف األداء المؤسسػػػي تعػػػزى

لمكمية(عممية-إنسانية).

كلمتحقػػؽ مػػف ىػػذه الفرضػػية تمػػت المقارنػػة بػػيف متكسػػط درجػػات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف

الكميػػات العمميػػة (ف=  )107كمتكسػػط درجػػات الكميػػات االنسػػانية (ف=  )206عمػػى اسػػتبانة تحسػػيف
األداء المؤسس ػػي مكض ػػكع الد ارس ػػة باس ػػتخداـ اختب ػػار (ت) لمف ػػركؽ ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات عينت ػػيف
مستقمتيف ،كاستخدـ الباحػث ىػذا االختبػار اإلحصػائي البػارامترم بسػبب اعتداليػة تكزيػع الػدرجات فػي

كؿ مف مجمكعتي التطبيؽ ،إضافة إلى أف عدد أفراد العينة يزيد عف ثبلثيف فردان .

(عبلـ)210 :2005 ،

كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدوؿ ( :)46اختبار (ت) لمفروؽ بيف متوسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس
تعزى لمكمية (عممية-إنسانية)
المتوسط

االنحراؼ

العممية

27.68

8.32

اإلنسانية

26.83

10.06

العممية

22.45

5.63

اإلنسانية

21.38

8.02

العممية

26.21

7.96

اإلنسانية

24.90

8.68

العممية

22.78

6.79

اإلنسانية

21.40

8.21

الدرجة الكمية الستبانة تحسيف األداء

العممية

99.12

26.11

المؤسسي

اإلنسانية

94.51

30.98

االستبياف

اإلدارة الفاعمة والقيادة

التخطيط لمتحسيف

استثمار الموارد

جودة العمميات

المتغير

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

مستوى الداللة

0.752

غير دالة إحصائيان

1.231

غير دالة إحصائيان

1.310

غير دالة إحصائيان

1.480

غير دالة إحصائيان

1.316

غير دالة إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )311عند مستكل داللة  ،1.96 =0.05عند مستكل داللة 2.576 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنو:
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 ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات تقػػدير أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػىجميػػع المجػػاالت كالدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة تبع ػان لمتغيػػر الكميػػة ،ممػػا يعنػػي أف أف ػراد العينػػة لػػدييـ
تقػػديرات متقاربػػة لتحسػػيف األداء المؤسسػػي تبعػان لمكميػػة ،كيعػػزل السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى قناعػػة أفػراد
العينة ميما كاف نكع الكمية التي يعممكف فييا ألىمية التميز المؤسسي باعتبار أنػو يػنعكس عمػى

مكانتو الشخصية ،كما أف جيكد الجامعات لمتميز تككف شاممة ال تخص كمية دكف أخرل.

كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو د ارسػػة عنايػػة ( ،)2010كد ارسػػة فػػرج اهلل ( ،)2012كد ارسػػة نعػػيـ

( ،)2012كالدجني (.)2013
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إجابة السؤاؿ الخامس:

ينص السؤاؿ عمى :ىؿ توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≥ 0.05بيف

درجة تقدير أفراد العينة لواقع الشراكة بيف الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ودرجة تقديرىـ

لتحسيف األداء المؤسسي ؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،تـ التحقؽ مف الفرضية " :تكجد عبلقة دالة إحصائيان بيف درجة تقدير
أعضاء ىيئة التدريس لكاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع الخاص كدرجة

تقديرىـ لكاقع تحسيف األداء المؤسسي".

حيػػث تػػـ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مػػف تحسػػيف األداء المؤسسػػي بأبع ػػاده

كدرجتو الكمية ،ككاقع الشراكة بػيف الجامعػات الفمسػطينية كمؤسسػات القطػاع الخػاص بأبعػاده كدرجتػو
الكمية ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:

جدوؿ ( :)47معامؿ االرتباط بيف تحسيف األداء المؤسسي وواقع الشراكة بيف الجامعات
الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

واقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية ومؤسسات القطاع الخاص

مبررات الشراكة
تحسيف األداء المؤسسي

بيف الجامعات

متطمبات الشراكة

والقطاع الخاص

الفاعمة

أوجو الشراكة
بيف الجامعات

والقطاع الخاص

الدرجة الكمية
لواقع الشراكة

اإلدارة الفاعمة والقيادة

**0.301

**0.669

**0.786

**0.720

التخطيط لمتحسيف

**0.460

**0.492

**0.692

**0.671

استثمار الموارد

**0.298

**0.607

**0.751

**0.681

جودة العمميات

**0.292

**0.432

**0.572

**0.532

**0.374

**0.626

**0.792

**0.734

الدرجة الكمية الستبانة تحسيف األداء
المؤسسي

* ≤ 0.05

** ≤ 0.01

قيمة (ر) الجدكلية عند (د.ح=  )311عند مستكل داللة  ،0.138 =0.05كعند مستكل داللة 0.181 =0.01

يبيف الجدكؿ السابؽ:

 كجػػكد عبلقػػة مكجبػػة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل  ،0.01بػػيف جميػػع المجػػاالت كالدرجػػة الكميػػةالس ػػتبانة تحس ػػيف األداء المؤسس ػػي م ػػف ناحي ػػة كب ػػيف كاق ػػع الشػ ػراكة ب ػػيف الجامع ػػات الفمس ػػطينية

كمؤسس ػػات القط ػػاع الخ ػػاص بمجاالت ػػو كدرجت ػػو الكمي ػػة كبم ػػغ معام ػػؿ االرتب ػػاط الكم ػػي ()0.792

بدرجة قكية.
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف العبلقة بيف كاقع الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص ،كدرجة تقدير
جيكد الجامعات لتحسيف األداء المؤسسي ،ىي عبلقة تكاممية؛ بمعنى أف تحسيف األداء المؤسسي

يحتاج شراكة فعمية مع القطاع الخاص ،كالعكس صحيأ ،حيث إف عممية تحسيف األداء تزداد

بازدياد الشراكة.

كلقد كانت النتيجة طبيعية بداللة الدراسات السابقة التي أثبتت عبلقة تحسيف األداء المؤسسي
ببعض المتغيرات األخرل مثؿ إدارة رأس الماؿ الفكرم في دراسة عبد اليادم ( ،)0204كالتخطيط

االستراتيجي كما في دراسة أبك حسنة ( ،)0202كتمكيف العامميف كما في دراسة البحيصي
( ،)0202كالتقييـ الذاتي المؤسسي كما في دراسة عناية ( ،)0202كمتطمبات إدارة لمعرفة كما في

دراسة دركزة (.)0226

كالمبلحظ مف الجدكؿ أف أكبر معامؿ ارتباط كاف بيف مجالي (أكجو الشراكة ،كاإلدارة الفاعمة

كالقيادة) حيث بمغ ( )0.786كىي نتيجة منطقية ،حيث إنو كمما كانت اإلدارة فاعمة ككاعية بمستقبؿ
الجامعة ارتفع مستكل الشراكة كتعددت أكجيو .ما كاف أقؿ عامؿ ارتباط بيف مجالي (مبررات

الشراكة ،كجكدة العمميات) حيث بمغ ( )0.292كىي أيضان نتيجة منطقية حيث ال تتأثر مبررات

الشراكة بجكدة العمميات باعتبار أف المبررات تعني (لماذا الشراكة؟) كىذا ال يتأثر كثي انر بجكدة

العمميات التي مكجكدة فعبلن.

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:

 -1ضركرة أف يدرؾ القائمكف عمى قطاع التعمػيـ العػالي كالقيػادات كالمختصػكف فػي القطػاع الخػاص
أىمية كفكائد بناء كتعزيز الشراكة الفاعمة .

 -2ضركرة قياـ الجامعات بدكرىا في تفعيؿ كتطكير عبلقتيا بمنظمات القطاع الخاص مف خبلؿ:
 قياـ الجامعات بدراسة كتحديد متطمبات كاحتياجات كرغبات سكؽ العمؿ مف مخرجات الجامعات. -التسكيؽ الفعاؿ لبرامج كخدمات الجامعات عمى نطاؽ كاسع باستخداـ كسائؿ متعددة.

 -تصميـ الجامعات رؤيتيا كأىدافيا كبرامجيا األكاديمية كفؽ احتياجات كمتطمبات سكؽ العمؿ.

 -تفعيؿ دكر مراكز االستشارات كالبحػكث فػي الجامعػات كتكجيييػا تسػكيقيا كفػؽ متطمبػات منظمػات

االعماؿ مف البحكث كالبرامج التدريبية كاالستشارات كالخبرات.

 -تكجيػػو البحػػث العممػػي فػػي الجامعػػات فػػي مختمػػؼ المسػػتكيات األكاديميػػة نحػػك تحقيػػؽ متطمبػػات

النيكض بالتنمية.

 -3مناقشػ ػػة آليػ ػػات مشػ ػػاركة القطػ ػػاع الخػ ػػاص فػ ػػي خدمػ ػػة البحػ ػػث العممػ ػػي عمػ ػػى مسػ ػػتكل المجمػ ػػس

التشريعي.
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 -4تزكي ػػد الجامع ػػات بالمعمكم ػػات المطمكب ػػة ع ػػف احتياج ػػات ى ػػذه المؤسس ػػات م ػػف الكػ ػكادر البشػ ػرية

المتخصصػػة كالمعػػارؼ كالميػػارات المطمكبػػة فييػػا باإلضػػافة إلػػى مػػا تحتاجػػو مػػف االستشػػارات كقكاعػػد
البيانات.

 -5قياـ القطاع الخاص بتقديـ أكجو دعـ فعالة ألنشطة البحث كالتطكير بالجامعات منيا :تمكيؿ
بعض المشاريع البحثية ،إنشاء كتطكير مراكز بحكث متخصصة ،الفعاليات العممية ،تخصيص

جكائز لمشاريع بحثية ،اإلسياـ في تكفير األجيزة المعممية عالية التقنية.

 -6إنشػػاء صػػندكؽ لػػدعـ البحػػث العممػػي كالتطػػكير عمػػى غ ػرار صػػناديؽ التنميػػة المتخصصػػة لػػدعـ
مشاريع البحكث التطبيقية لصالأ منشآت القطاع الخاص.

 -7إنشػػاء قاعػػدة معمكمػػات عػػف الم اركػػز كالكحػػدات البحثيػػة بالجامعػػات كغيرىػػا مػػف الجيػػات المحميػػة

التي يتكفر بيا مراكز بحكث ،كتحديد مجاالتيا كامكاناتيا كأعماليا ،كربطيا بمنظمات األعماؿ.
 -8العمؿ عمى ترسيخ الممارسات الجيدة لدل أعضاء الييئة التدريسية في الكميات كالجامعات
كذلؾ بالعمؿ عمى التالي:

 تشجيع العمؿ الجماعي بيف العامميف كأعضاء الييئة التدريسية. -كضع آليات لتبادؿ الخبرات بيف أعضاء الييئة التدريسية.

 -إشراؾ أعضاء الييئة التدريسية في الكميات كالجامعات في عممية اتخاذ القرار.

 -9االستفادة مف جميع المكارد البشرية كالمادية في كميات التربية؛ مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا.
 -10إجراء عممية تقكيـ دكرية لمبرامج المطركحة باستمرار.
 -11كضع نظاـ حكافز لمعامميف كأعضاء الييئة التدريسية بما يضمف أخذ جيكدىـ في تحسف
األداء كمعيار.

ات دكر و
 -12إصدار نشر و
ية تشمؿ التجارب العالمية كالعربية ذات العبلقة بعمميات التحسيف الشاممة.

المقترحات:

 .1التجربة السعكدية في الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص كامكانية االستفادة منيا في
فمسطيف.

 .2التركيز األبعاد االستراتيجية لشراكة الجامعات الفمسطينية مع القطاع الخاص كعبلقتيا
بالميزة التنافسية.

 .3االستفادة مف تداعيات الحصار عمى كاقع الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص كعبلقتيا
باستقبللية الجامعات.
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املصادر واملراجع
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المصادر والمراجع
 -القرآف الكريـ.

 -أوالً :المصادر والمراجع العربية:

 -1أباظة ،عصاـ ( :)2014مركز التميز البحثي لنشاط خدمة المجتمع كتنمية البيئة ،مؤتمر

مراكز التميز البحثي المعايير والمياـ والعائد المجتمعي ،جامعة بني سكيؼ،2014/6/17 ،

مصر.
 -2إبراىيـ ،سيد ( :)2007معكقات التشبيؾ بيف المنظمات غير الحككمية كدكر الخدمة

االجتماعية ،مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموـ اإلنسانية ،جامعة حمكاف،

العدد ،25الجزء( ،)1ص . 438-375

 -3إدريس ،كائؿ كالغالبي ،طاىر( :)2004أساسيات األداء وبطاقة األداء المتوازف ,دار كائؿ
لمنشر كالتكزيع  ،عماف

 -2األغػ ػػا ،إحس ػ ػػاف ( :)0220البحػػػػػث التربػػػػػوي وعناصػػػػػره ,مناىجػػػػػو وأدواتػػػػػو ،ط ،2الجامع ػ ػػة
اإلسبلمية ،غزة.

 -5أـ العز ،حمكدم ( :)2012دكر تطكير المنتجات في تحسيف أداء المؤسسات الصغيرة

كالمتكسطة ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدم مرباح :الجزائر .استرجعت بتاريخ

2013/5/12ـ.
 -6البحيصي ،عبد المعطي ( :)2014دكر تمكيف العامميف في تحقيؽ التميز المؤسسي – دراسة
ميدانية عمى الكميات التقنية في محافظات غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة

 -7بدير ،المتكلي اسماعيؿ( :)2005المشاركة المجتمعية في التعميـ :دراسة حالة ألحدل
المدارس التعاكنية ،مجمة كمية التربية بجامعة المنصورة ،العدد( ،)59ج( ،)1القاىرة،

ص.284-251

 -8بركات ،خالد( :)2005أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى تحسيف األداء المؤسسي
لمييئات العامة كالعاممة في مجاؿ المكاصبلت ،رسالة دكتوراه ,كمية االقتصاد كالعمكـ

السياسية ،جامعة القاىرة ،القاىرة .
 -9بشير ،رشا( :)2012درجة ممارسة كميات التربية لمتخطيط اإلستراتيجي كعبلقتو بإدارة الجكدة
الشاممة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -10بعمكشة ،محمكد( :)2013كاقع الشراكة بيف إدارات مدارس المرحمة األساسية كالمنظمات غير
الحككمية في محافظات غزة كسبؿ تطكيره ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة .
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 -11أبك بكر ،مصطفى ): (2001دليؿ المدير المعاصر الوظائؼ  -األدوار  -الميارات-
الصفات ,الدار الجامعية لمنشر ،القاىرة

 -12بمبػع ،شػفيؽ (" :)1999حػكؿ المبلمػأ األساسػية لتطػكير التعمػيـ الجػامعي فػي مصػر" ،بحػث

مقدـ إلى مؤتمر جامعة القاىرة لتطوير التعميـ الجامعي ,رؤية لجامعة المستقبؿ24-22 ،

مايك 1999ـ ،الجزء األكؿ ،ص.4

 -13بكبطانية ،عبداهلل (1421ق) :نماذج مف التجارب العالمية في تفعيؿ التعاكف بيف التعميـ

العالي كقطاع األعماؿ ،وقائع المقاء الرابع لممثمي الجامعات وقطاع التعميـ العاـ ورؤساء

الغرؼ التجارية والصناعية في دوؿ الخميج العربي 20 -19 ،محرـ ،الككيت.

 -14بيكمي ،نكاؿ( :)2011التجربة الماليزية ,مكتبة الشرؽ الدكلية ،القاىرة .

 -15التركستاني ،حبيب اهلل( :)1998إستراتيجية تسكيؽ البحكث العممية ،ندوة تخطيط وادارة
البحوث ،مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمكـ كالتقنية 18-16 ،نكفمبر  ،الرياض .

 -16تركي ،عبد الفتػاح (" :)1990مسػتقبؿ الجامعػات العربيػة بػيف قصػكر كاقعيػا كتحػديات الثػكرة
العمميػػة :جػػدؿ البنػػي كالكظػػائؼ" ،المػػؤتمر التعمػػيـ العػػالي فػػي الػػوطف العربػػي 10-8 ،يكليػػك
 ،1990كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،مجمد ،1ص.153

 -17التركي ،يكسؼ كأبك العبل ،سعيد :)2007( .آلية مقترحة لدعـ الشراكة بيف المؤسسات

االقتصادية والمؤسسات البحثية مف خالؿ مخرجات البحث والتطوير ،عمادة البحث العممي،

جامعة الممؾ عبد العزيز ،الرياض.
 -18التميمي فكاز ( :)2005فاعمية استخداـ إدارة الجكدة في تطكير أداء الكحدات اإلدارية في
ك ازرة التربية كالتعميـ في األردف ،رسالة دكتوراه ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف.

 -19تكفيؽ ،عبد الرحمف ) :(2005الجودة الشاممة الدليؿ المتكامؿ أفكار عالمية معاصرة,
الطبعة الثانية ،مركز الخبرات المينية لئلدارة (بيمؾ) ،القاىرة.

 -20الثنياف ،سمطاف ( :)2005الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص في تطكير البحث العممي
في المممكة العربية السعكدية (تصكر مقترح) ،رسالة دكتوراه ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.

 -21الجعبرم ،تغريد عيد ( :)2009دكر إدارة التميز في تطكير أداء مؤسسات التعميـ العالي في
الضفة الغربية ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة الخميؿ  ،فمسطيف .

 -22الجماصي ،محمد ( :)2014درجة تكافر خصائص الجامعة المنتجة في الجامعات الفمسطينية
كسبؿ تعزيزىا  ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة .

 -23حبيب ،مجدم ( :)2007آفاؽ جديدة لمتعميـ الجامعي العربي في ضكء المستجدات العالمية

المعاصرة في سكؽ العمؿ ،المؤتمر العربي السادس لمتعميـ العالي/ 26-25 ،نكفمبر ،

القاىرة.
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 -24حجازم ،ىيثـ ( :)2005قياس أثر إدراؾ المعرفة في توظيفيا لدى المنظمات األردنية دراسة
تحميمية مقارنة بيف القطاعيف العاـ والخاص باتجاه بناء أنموذج لتوظيؼ إدارة المعرفة،

رسالة دكتكراه ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،األردف.

 -25حسف ،أميرة ( :)2010نحك تكثيؽ العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع ،المؤتمر السادس (التعميـ
العالي ومتطمبات التنمية) ،كمية التربية ،جامعة البحريف /28-25 ،أكتكبر.

 -26حسف ،محمد صديؽ ( :)2004الشراكة في التعميـ ،تقرير صحفي في مجمة التربية ،األمانة
العامة لمجنة الكطنية القطرية لمتربية كالثقافة كالتعميـ ،العدد( ،)149السنة ،3ص .60-46
 -27حسف ،نيمة ( :)2007تصكر مقترح لتفعيؿ الشراكة بيف كميات التربية كمدارس التعميـ العاـ
بمصر في ضكء الخبرات األجنبية ،المؤتمر العممي الرابع (جودة كميات التربية واإلصالح

المدرسي)  ،جامعة جنكب الكادم. 2017/4/5-4 ،

 -28أبك حسنة ،أحمد( :)2014ميارات التخطيط االستراتيجي لدل قيادات كميات التربية في
الجامعات الفمسطينية كعبلقتيا بتحسيف األداء المؤسسي ليا ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسبلمية  ،غزة .
 -29حمزة ،أحمد ( :)2014تصكر مقترح إلنشاء مراكز التميز البحثي بجامعة األميرة نكرة بنت

عبد الرحمف ،مؤتمر مراكز التميز البحثي المعايير والمياـ والعائد المجتمعي ،جامعة بني

سكيؼ ،2014/6/17 ،مصر.

 -30الخطيب ،أحمد كمعايعة ،عادؿ( :)2006اإلدارة اإلبداعية لمجامعات-نماذج حديثة ،جدار
لمكتاب الجامعي ،عماف .

 -31الدجني ،إياد( :)2011دكر التخطيط اإلستراتيجي في جكدة األداء المؤسسي  :دراسة كصفية
تحميمية في الجامعات النظامية الفمسطينية ،رسالة دكتوراه ،جامعة دمشؽ ،سكريا.

 -32الدجني ،يحيى ( :)2013كاقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقـ بمحافظات غزة في
ضكء األنمكذج األكركبي لمتميز كسبؿ تطكيره ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة .

 -33درادكة ،أمجد كمعايعة ،عادؿ( :)2014الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص

كمعكقات تطبيقيا مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ ،المجمة العربية

لضماف جودة التعميـ الجامعي ،المجمد( ،)7العدد (.)15

 -34دركزة ،سكزاف صالأ( :)2008العبلقة بيف متطمبات إدارة المعرفة كعممياتيا كأثرىا عمى تميز
األداء المؤسسي "دراسة تطبيقية في ك ازرة التعميـ العالي األردنية" ،رسالة ماجستير ،كمية
العمكـ اإلدارية  ،جامعة الشرؽ األكسط العميا ،األردف.
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 -35دكدكؾ ،نعيـ ( :)2012العبلقة التكاممية بيف التعميـ كالتنمية – دراسة تحميمية لدكر التعميـ

الجامعي في التنمية ،المؤتمر الدولي السادس (إدارة المعرفة بمؤسسات التعميـ العالي

العربية) 6 -5 ،ديسمبر  ،2013البحريف.

 -36دكركرم ،محمد ( :)2009الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز عمى التجربة المصرية,
الممؼ ( )101اإلدارة العامة لمبحكث المالية ،ك ازرة المالية ،القاىرة .

 -37الدكرم ،زكريا كآخركف ( :)2010مبادئ إدارة األعماؿ :وظائؼ وعمميات ومنظمات األعماؿ،
دار اليازكرم العممية ،عماف.

 -56راشدة ،عزيرك ( :)2003محاضرات إدارية في المشاركة في صنع القرار وسبؿ تفعيميا.
جامعة ابف خمدكف ،الجزائر.

 -39أبك الرب ،عماد كآخركف ( :)2010ضماف الجودة في مؤسسات التعميـ العالي -بحوث
ودراسات ,دار الصفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 -40ربابعة ،فاطمة( :)2011المقارنة المرجعية مدخؿ لتحسيف األداء المؤسسي في المنظمات

العامة :دراسة تطبيقية عمى المجمس األعمى لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،مجمة جامعة مؤتة،

المجمد( ،)26العدد(.164-109،)7

 -41رستـ ،رسمي ( :)2013تفعيؿ دور الشراكة المجتمعية في العممية التعميمية وسمطات
المحافظات في إدارة التعميـ ,المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية ،القاىرة.

 -42رشيد ،صالأ كالزيادل ،صباح ( :)2014دكر رأس الماؿ الفكرم في تحقيؽ األداء الجامعي

المتميز  -دراسة تحميمية آلراء القيادات الجامعية في عينة مف كميات جامعة القادسية ،مجمة

القادسية لمعموـ اإلدارية واالقتصادية ،المجمد( ،)16العدد( ،)3ص.40-6

 -43أبك ريا ،ماىر ( :)2014دكر التخطيط االستراتيجي في تحقيؽ التميز المؤسسي ،رسالة
ماجستير ،أكاديمية اإلدارة كالسياسية لمدراسات العميا -غزة تخصص القيادة كاإلدارة ،غزة.

 -44الريس ،محمد نضاؿ( :)2006دكر البحث العممي الجامعي في التطكير الصناعي ،المؤتمر
الوطني لمبحث العممي والتطوير التقني 26-24 ،مايك ،دمشؽ.

 -45زايد ،عادؿ( :)2003األداء التنظيمي المميز ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة.
 -46الزبير ،فكزية ( :)2011التعاكف بيف الجامعات كالصناعة نحك اقتصاد المعرفة لتطكير البحث
العممي كتحقيؽ التنمية القابمة لبلستدامة ،منتدى الشراكة في مجاؿ البحث العممي" صناعة

البحث العممي في المممكة ،المنعقد مف  27 – 26ابريؿ  ،2011جامعة األميرة نكرة بنت
عبد الرحمف ،الرياض السعكدية.
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 -47الزغب ،أحمد ( :)2011دكر القطاع الخاص الفمسطيني في تعزيز مبادرات المسؤكلية
المجتمعية ،مؤتمر المسؤولية االجتماعية لمجامعات الفمسطينية ،جامعة القدس المفتكحة،

راـ اهلل.
 -48السحيباني ،صالأ ( :)2009المسؤكلية االجتماعية كدكرىا في مشاركة القطاع الخاص في

التنمية :حالة تطبيقية عمى المممكة العربية السعكدية ،ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر الدولي

حوؿ القطاع الخاص في التنمية :تقييـ واستشراؼ ،المعيد العربي لمتخطيط ،بيركت ،لبناف.

 -49السبلطيف ،عمي( :)2005آليات تطكير الشراكة المؤسسية بيف الجامعة كمؤسسات القطاع
الخاص ،مجمة التربية ،السنة  ،8العدد ( ،)16الجمعية المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة
التعميمية ،القاىرة .

 -50السمطاف ،فيد ( :)1998شركاء مف أجؿ التقدـ  :مجاالت االستثمار كالتعاكف ذات الفكائد

المشتركة لقطاع التعميـ كاألعماؿ ،المقاء الثالث لممثمي الجامعات ورؤساء الغرؼ التجارية
والصناعية بدوؿ الخميج العربي ،جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف /18-16 ،مايك،

الرياض .

 -51سميـ ،محمد ( :)2005اإلصالح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة مف المفاىيـ إلى
التطبيؽ ,دار الفجر لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة .

 -52سيمكد ،إيياب ( :)2013كاقع إدارة التميز في جامعة األقصى كسبؿ تطكيرىا في ضكء
النمكذج األكركبي لمتميز  ، EFOMرسالة ماجستير ،جامعة األقصى ،غزة .

 -53الشبراكم ،عاطؼ( :)2006حاضنات األعماؿ  :مفاىيـ وتجارب عالمية ,المنظمة اإلسالمية
لمتربية والعموـ الثقافية (ايسكيو) ,تكنس .

 -54شتكم ،عمي ناصر( :)2005آليات تطكير الشراكة المؤسسية بيف الجامعات كمؤسسات
القطاع الخاص -دراسة استكشافية آلراء القيادات األكاديمية بجامعة الممؾ خالد كقيادات

القطاع الخاص بمنطقة عسير ،مجمة التربية ،العدد( ،)16السنة(،)8ص ،318-259

الرياض .

 -55صائغ  ،عبد الرحمف كمتكلي ،مصطفى( :)2005واقع العالقة بيف التعميـ العالي والعاـ
والقطاع الخاص ،مكتب التربية العربية لدكؿ الخميج ،الرياض .

 -56صياـ ،آماؿ ( :)2010تطبيؽ التخطيط االستراتيجي ،كعبلقتو بأداء المؤسسات األىمية
النسكية في قطاع غزة .رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،فمسطيف.

 -57صيداكم ،أحمد (" :)1996اتجاىات كتكجيات إصبلحية في التعميـ العالي" ،المجمة العربية
لمتعميـ العالي ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،العدد  ،22ص ص .110 -76

 -58الضمكر ،ىاني ( ،)2009تسويؽ الخدمات ،دار كائؿ لمنشر ،ط ،5عماف.
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 -59الطراكنة ،مدحت كآخركف ( ،)2011إدارة البنوؾ ،دار الفكر ،عماف

 -60طعيمة ،رشدم ( :)2006الجودة الشاممة في التعميـ بيف مؤشرات التميز ومعايير االعتماد,
دار المسيرة ،عماف.

 -61عابديف ،محمكد (" :)1999رؤية لتطكير التعميـ المصػرم" ،مجمة التربية والتنميػة ،القػاىرة،
السنة السادسة ،العدد  ،16ص ص .320 - 308
 -62العاجز ،فؤاد كحماد ،حسف ( :)2011رؤية جديدة لدكر البحث العممي في تحقيؽ الشراكة

الفاعمة مع قطاعات اإلنتاج مف منظكر تكاممي ,مؤتمر البحث العممي مفاىيمو وأخالقياتو

وتوظيفو (/11-10مايك) ،الجامعة اإلسبلمية ،قطاع غزة.

 -63العالكؿ ،سمر محمد ( :)2011دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة

 -64عامر ،ناصر( :)2008آليات النيكض برسالة الكميات التقنية العربية في ضكء بعض

الخبرات الرائدة ،مؤتمر التعميـ الميني والتقني في فمسطيف  ،10/13-12 ،الكمية الجامعية
لمعمكـ التطبيقية ،غزة.

 -65عبد التكاب ،ناصر( :)2010الشراكة المجتمعية بيف مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسات
تعميـ الخدمة االجتماعية لدعـ الممارسات المينية لمخدمة االجتماعية بالمؤسسات التعميمية،

مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموـ اإلنسانية ،جامعة حمكاف ،العدد ،28
الجزء( ،)3ص . 1419-1341

 -66العبد العالي ،عبد الرحمف بف إبراىيـ ( :)2005دكر مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمكـ كالتقنية
في تفعيؿ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص ،مؤتمر الشراكة بيف الجامعات والقطاع

الخاص في البحث والتطوير ،السعكدية.

 -67عبد الكبير ،صالأ كآخركف( :)2010نظاـ تقويـ األداء المدرسي في مدارس التعميـ
األساسي في الجميورية اليمنية "دراسة ميدانية" ,مركز البحكث كالتطكير التربكم،

الجميكرية اليمنية .
 -68عبد اليادم ،ميسكف عمي ( :)2016رأس الماؿ الفكرم كعبلقتو بجكدة األداء المؤسسي –
دراسة تطبيقية عمى برنامج التربية كالتعميـ بككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف /UNRWAإقميـ
غزة ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ،غزة.

 -69عبيد ،مصطفى ( :)2003ميارات البحث العممي ،أكاديمية الدراسات العالمية ،فمسطيف.
 -70العتيبي ،عامر( :)2012أثر التخطيط االستراتيجي كالتحسيف المستمر عمى فاعمية المؤسسات
المستقمة في الككيت .رسالة ماجستير ،جامعة الشرؽ األكسط ،الككيت.
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 -71عزيز ،محمد( :)2008حاضنات التقنية  ،الندوة التعريفية بحاضنات التقنية المقامة في
جامعة الممؾ سعود 8 ،سبتمبر  ،2008الرياض .

 -72عساؼ ،محمكد عبد المجيد ( )2014نحك جامعات البحث (االستثمار كآليات التسكيؽ)

الصيف نمكذجان ,ورقة بحثية مقدمة لممشاركة في يوـ دراسي المؤسسات األكاديمية والقطاع
الخاص (نحو الشراكة والتكامؿ) ,شئكف البحث العممي كالدراسات العميا بالجامعة اإلسبلمية

 غزة 2014/2/10ـ -73عساؼ ،محمكد عبد المجيد ( :)2017رؤية مقترحة لربط التعميـ الميني كالتقني بسكؽ العمؿ

في ضكء بعض التجارب الدكلية ،المؤتمر العممي الثاني(خريجو التعميـ والتدريب

الميني....الواقع والمشكالت) ,كمية مجتمع غزة لمدراسات السياحية /19إبريؿ /
2017ط،ص . 205-169

 -74عشيبة ،فتحي (":)2001الجامعة المنتجة أحد البدائؿ لخصخصة التعميـ الجامعي في مصر:

دراسة تحميمية" ،المؤتمر التربوي الثاني "خصخصة التعميـ العالي والجامعي" ،سمطنة عماف،

المجمد ( ،)2ص ص.586 – 497

 -75العقيؿ ،ماجد( :)2005التحالفات البحثية كأىميتيا االقتصادية في المممكة العربية السعكدية،
مؤتمر (الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير) ,جامعة الممؾ سعكد،

الرياض .

 -76العكش ،عبلء ( :)2007نظاـ الحكافز كالمكافآت كاثره في تحسيف االداء الكظيفي

في

ك ازرات السمطة الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،

فمسطيف.

 -77العبلؽ ،بشير ( ،)2009إدارة عمميات الخدمة ،دار اليازكرم العممية ،عماف.

 -78العبلؽ ،بشير كالطائي ،حميد ( :)2009تسويؽ الخدمات :مدخؿ استراتيجي "وظيفي,
تطبيقي" ،دار اليازكرم ،عماف.

 -79أبك عبلـ ،رجاء ( :)2011مناىج البحث في العموـ النفسية والتربوية ،دار النشر
لمجامعات ،القاىرة.

 -80عبلـ ،صبلح الديف محمكد ( :)0223األساليب اإلحصائية االستداللية في تحميؿ بيانات

البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية "البارامترية والالبارامترية" ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 -81عمى ،نبيؿ ( :)2005الثقافة كعصر المعمكمات ،مجمة عالـ المعرفة ،العدد( ،)276الككيت.

 -82العميمات ،صالأ ( :)2004إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية ،دار الشركؽ
لمنشر كالتكزيع  ،عماف.
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 -83عناية ،منى ( :)2010دكر التقييـ الذاتي لمبرامج االكاديمية في الجامعات الفمسطينية ،بغزة
في تحسيف ألداء األكاديمي لدل أعضاء لدل الييئة التدريسية ،رسالة ماجستير ،الجامعة

االسبلمية ،غزة.
 -84العكىمي ،محمد( :)2008دكر ك ازرة التعميـ العالي في دعـ البحث العممي في الجامعات:
حاليان كمستقبميان ،المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعميـ في الدوؿ العربية 27-24 ،فبراير،
جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف ،الظيراف .

 -85عياد ،نظير ( :)2014المراكز البحثية كضركرتيا في المجاؿ العممي ،مؤتمر (مراكز التميز
البحثي المعايير والمياـ والعائد المجتمعي) ،جامعة بني سكيؼ ،2014/6/17 ،مصر.

 -86فرج اهلل ،أحمد( :)2012دكر االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات في تطكير األداء المؤسسي
في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة .

 -87القاسـ ،محمد ( :)2014مراكز التميز البحثي كأنشطتيا نماذج عربية كدكلية ،مؤتمر (مراكز
التميز البحثي المعايير والمياـ والعائد المجتمعي) ،بني سكيؼ ،2014/6/17 ،مصر.

 -88القحطاني ،منصكر( :)2005تفعيؿ ركح الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص ،مؤتمر
(الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير) ,جامعة الممؾ سعكد،

 ،2005/4/9011الرياض .

 -89قنديؿ ،شريؼ ( :)2003الجامعة والصناعة ,مركز الدلتا لمنشر ،القاىرة .
 -90الكردم ،مصباح ( :)2005تأثير المشاركة المجتمعية في المؤسسات التعميمية بمدينة
الرياض ،مجمة القراءة والمعرفة ،العدد ( ،)101ص 187-125

 -91كيكه ،كآخركف ) :(2006نجاح الطالب في الجامعة  -تييئة الظروؼ الميمة ,ترجمة (معيف
اإلماـ) ،دار العبيكاف لمنشر كالتكزيع ،الرياض.

 -92المحاسنة ،إبراىيـ( :)2013إدارة وتقييـ األداء الوظيفي بيف النظرية والتطبيؽ ،دار جرير
لمنشر كالتكزيع ،عماف .

 -93محمد ،فيصؿ كسالـ ،عبد الرحمف( :)2004األداء التنظيمي كأبعاد قياسو في الجامعات

العربية – مقياس بطاقة الدرجة المتكازنة لؤلداء ،ممتقى موازنة البرامج واألداء وآليات تطبيقيا
في الجامعات العربية 27-25 ،تمكز ،دمشؽ .

 -94مخيمر ،عبد العزيز كآخركف( :)2000قياس األداء المؤسسي لألجيزة الحكومية ،المنظمة
العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة .

 -95المدىكف ،محمكد( :)2014عمميات إدارة المعرفة كعبلقتيا بتميز األداء المؤسسي ،رسالة
ماجستير ،أكاديمية اإلدارة السياسية ،غزة .

15.

 -96مراد ،سامي( :)2016سبؿ تفعيؿ الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص كدكرىا في التنمية

اإلدارية بالمممكة العربية السعكدية ،مؤتمر التنمية اإلدارية في ظؿ التحديات االقتصادية

( /24-22نكفمبر) ،الرياض .

 -97مركز الدراسات كالبحكث( :)2008األزمة المالية العالمية وتداعياتيا عمى االقتصاد
السعودي ,الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ،إدارة النشر كالتسكيؽ ،الرياض.

 -98مقداد ،محمد إبراىيـ ( :)2011دكر برامج ماجستير كمية التجارة في الجامعة اإلسبلمية بغزة

في المساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية في فمسطيف ،بحث مقدـ لمؤتمر عمادة الدراسات

العميا ,الجامعة اإلسالمية /11-10 ،مايك ،غزة.

 -99المكجكد ،محمد (" :)1994الصورة في جامعات الخميج ولماذا التعاوف بيف القطاع الخاص
ومؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي" ،الغرفة التجارية بالرياض ،السعكدية

 -100ناصر ،يكنس (1421ق) :التعاكف بيف قطاعي التعميـ كاألعماؿ ،وقائع المقاء الرابع لممثمي

الجامعات وقطاع التعميـ العاـ ورؤساء الغرؼ التجارية والصناعية في دوؿ الخميج العربي,

 21 -19محرـ ،الككيت .

 -101النجار ،مازف( :)2014درجة فاعمية األداء المؤسسي في مؤسسات التعميـ الشرعي بك ازرة
األكقاؼ بمحافظة غزة في ضكء األنمكذج األكركبي لمتميز كسبؿ تطكيره ،رسالة ماجستير،

الجامعة اإلسبلمية  ،غزة .

 -102أبك النصر ،مدحت ( :)2007إدارة منظمات المجتمع المدني -دراسة في الجمعيات األىمية
مف منظور التمكيف والشراكة والشفافية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيؾ ،ايتراؾ لمنشر

كالتكزيع ،القاىرة .

 -103أبك نعيـ ،فاطمة تكفيؽ ( :)2015دكر منشآت القطاع الخاص الفمسطيني في تكفير فرص

عمؿ لخريجي كميات التجارة "دراسة حالة قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة.

 -104نعيـ ،محمد حسيف( :)2012كاقع تنمية المكارد البشرية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي كعبلقتيا
بتحسيف مستكل األداء اإلدارم" ،رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة .

 -105اليادم ،شرؼ إبراىيـ ( :)2013إدارة تغير مؤسسات التعميـ العالي العربي نحك الجكدة

النكعية كتميز األداء ،المجمة العربية لضماف جودة التعميـ الجامعي ،المجمد السادس،

العدد(.)11

 -106ىكز ،أالف ( :)2007روابط الجامعة  -الصناعة في المممكة المتحدة ,مف كتاب (دور
الجامعات في التنمية االقتصادية) ,ترجمة (شعباف خميفة) ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

القاىرة.
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. عماف، دار كائؿ لمنشر، مدخؿ استراتيجي: إدارة الموارد البشرية:)2010(  خالد، الييتي-107

 معايير االعتماد وتأكيد الجودة:)2009( الييئة الكطنية السعكدية لمتقييـ كاالعتماد األكاديمي-108
. الرياض،في مؤسسات التعميـ العالي

،2017/2016  الكتاب اإلحصائي السنوي لمتعميـ:)2017(  ك ازرة التربية كالتعميـ العالي-109
. غزة،اإلدارة العامة لمتخطيط

 راـ، بشأف التعميـ العالي1998  لسنة11  قانوف رقـ:)1998( ك ازرة التربية كالتعميـ العالي-110
.اهلل
 نحك شراكة فاعمة لمقطاع الخاص في مجاؿ التعميـ:)2005(  ك ازرة التربية كالتعميـ القطرية-111

-6  ندوة التربوييف واالقتصادييف وتحديات المستقبؿ في الفترة،في دكؿ الخميج العربية

. الدكحة،2005/5/8
: المصادر والمراجع األجنبية:ًثانيا
1- Armstrong, M. (2001): Human resource management practice.
Britain: The Bath Press.
2- Arvanitis, S. & Heinz, H. (2006): Innovative Activities in Switzerland:
strengths, and weaknesses , Background Report .
3- Bartlett, J. (2001): Higgins Organization research : Determining
Appropriate Sample Size in Survey research, Information Technology
and Performance Journal, Vol.19, No.1
4- Cowburn, Sara(2005): Strategic planning in Higher Education: Fact or
fiction ? Policy and Practices in H.E Journal , Vol (9).No.(4) p. 103109.
5- Derezotes, Paul (2004): Making the Jump to the private sector ,
American Meteorological society, U.S.A .
6- Dotterweich, Jutto (2006): Building Effective Community partnership
for youth Development : Lessons learned from Act for youth ,Journal
of public Heakth Management and practice , Vol.(12), No (1) .
7- Durr, Barbra &Gwen, Thomas (2001): Partnership Principles : What we
Have Learned about partnering and Institute , International Journal of
Education , Vol.(6), N.(v). U.S.A .
8- Fassin ,Y.(1991): Academic Ethos Versus Business Ethics,
International Journal of Technology Management, Vol.(6) , No .(6),
p. 25-41 .
9- Hsiung, Deh. (2008) : An Evaluation of Chinas Science and
Technology System and Its Impact on the Research Community, Special
Report for the Environment, Science and Technology section,
U.S.Embassy, Beijing, China.
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10- Hu, Albert & Jefferson, Gary (2008) : Science and Technology in China,
Paper presented at Conference 2 – Chinas Economic Transition
:Origins, Mechanisms and Consequences, Pittasburgh, PA, November
5 – 7.
11- Hughes, Alan(2006): University –Industry linkages and UK Science
and Innovation policy, Working paper, No.(326), University of
Cambridge Center for Business Research .
12- Ma, Wanghua (2004): From Berkeley to Beida and Tsinghua: The
Development and Govern ace of public Research Universities in U.S.A
and China , Education Science press, Beijing .
13- Makk, John et al. (2002). Organizational Behavior. United States of
America: John Wiley & Sons.
14- National science Board(2006): Science and Engineering Indicators
(2006), DC:U.S. Government printing office, Washington.
15- O'Kane, Colm (2010): " Bridging the Gap between Academics and
Industry”, Dublin Institute of Technology, Dublin
16- Othman, Rosly & Omar, Ahmad (2011):" University and Industry
Collaboration: Towards a Successful and Sustainable partnership",
University Sains Malaysia, Malaysia.
17- Perkman, M.& Walsh, K. (2007): University-industry Relationships and
Oper innovation: towards a research agenda, International Journal of
Management Reviews , Vol.(3) No. (1), p.8-19 .
18- Perkmann, M. & Walsh ,K. (2007): University- industry relationships
and open innovation : Towards and Research Agenda, International
Journal of Management Reviews, Vol. (1). No .(2).
19- Richard, Meister. (1998). "Engagement with society at DePaul
University", Liberal Education, Vol.84, No. 4, PP 56-61.
20- Schumacher, D.(1992): Get Funded :A practical Guide For Scholars
Seeking Research Support from Business , New bury park sage
publications , U.S.A .
21- Sendogdu, Aslan & Diken, Ahmet (2013):" A research on the Problems
Encountered in the Collaboration between University and Industry", 9th
International Strategic Management Conference, Necmettin Erbakan
University, Konya, Turkey.
22- Walcott, Susan (2008): Chinese Science and Technology Industrial
Parks, Burlington, VT :Ash agate.
23- Walt, Gill and Others (2002): Working with the private sector: the need
for institutional guidelines, London school of Hypiene and Tropical
Medicine, London ,WCIE,7HT .
24- Zhang, Jue (2003): The Development of High-Tech Enterprises in
China's Universities, China.
25- Fassin, Y. (1991): Academic ethos versus business ethics, International
journal of Technology management, Vol(6), No. (516).
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ثالثاً :المواقع اإللكترونية:

 -1الخصاكنة ،محمد( :)2004آليات الربط بيف مؤسسات البحث العممي كقطاع الصناعة
(تجربة الجمعية العممية الممكية) ،عماف .

 -2الدريج ،محمد :)2007( .الشراكة التربكية كتطبيقاتيا في التعميـ .
>www.manhal.net/articles.php? action= show
 -3مكقع الجامعة اإلسبلمية .(22/2/2017) http://www.iugaza.edu.ps
 -4مكقع جامعة فمسطيف http://up.edu.ps/ar/news
 -5مكقع جامعة األزىر

)(24/2/2017

(24/2/2017) http://www.alazhar.edu.ps/arabic/newsdetails.asp?id_no
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املالحق
 االستبانتاف في صورتيما األولية.
 قائمة بأسماء السادة المحكميف.
 االستبانتاف في صورتيما النيائية.
 كتب تسييؿ ميمة الباحث مف الجامعة إلى الجامعات
 كتب الموافقة عمى التطبيؽ
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ممحؽ رقـ ()1

االستبانة في صورتيا األولية
جامعػػػػػػػة األزىػػػػػػػػر – غزة
عمػػػػػادة الدراسػػػػات العميػػػا
كميػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
قسػػػػـ أصػػػػوؿ التربيػػػػػػػػة
الموضوع  :تحكيـ استبانة

األستاذ الدكتكر  ....................................................... /حفظو اهلل
السبلـ عميكـ كرحمو اهلل كبركاتو....

يقكـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنكاف  " :كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات
القطاع الخاص كعبلقتو بتحسيف األداء المؤسسي " كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمي درجة
الماجستير في أصكؿ التربية مف جامعة األزىر ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تطمب إعداد استبانتيف ،

يجيب عمييا أعضاء ىيئة التدريس .

األكلى /لتحديد درجة تقدير أفراد العينة كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع

الخاص كالتي تككنت مف ( )40فقرة مكزعة عمي ( )3مجاالت ىي ( :أكجو الشراكة ( )20فقرة،
متطمبات الشراكة الفاعمة ( )10فقرة ،مبررات الشراكة ( )10فقرة).

الثانية  /لتحديد درجة تقدير أفراد العينة لجيكد الجامعات في تحسيف األداء المؤسسي كالتي تككنت
مف ( )35فقرة  ،مكزعة عمي ( )4مجاالت ( :اإلدارة الفاعمة كالقيادة ( )10فقرة  ،التخطيط لمتحسيف

( )8فقرة ،استثمار المكارد ( )9فقرة  ،جكدة العمميات ( )8فقرة)

كنظ انر ،لما تتمتعكف بو مف خبرة كاسعة في ىذا المجاؿ ،كلما عيدناه عنكـ مف خدمة العمـ كالبحث

العممي ،يرجي التكرـ بتحكيـ االستبانتيف مف حيث انتماء الفقرات لمجاالت كمناسبتيا مف حيث المغة

كالصياغة  ،كاقتراح ما تركنو مناسبان مف حيث اإلضافة كالتعديؿ .
واقبموا كؿ االحتراـ والتقدير
اسـ المحكـ

الدرجة العممية

التخصص

مكاف العمؿ

الباحث  /حسين شعباف العيمة
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أوالً  :البيانات األولية

الرجاء وضع إشارة (√) في المربع المناسب

 -1الرتبة األكاديمية
 -2سنوات الخدمة
 -3الجامعة
 -4الكمية

 أستاذ مساعد فأقؿ

 أستاذ دكتكر

 أستاذ مشارؾ

 أقؿ مف  7سنكات

 مف  10 - 7سنكات

 األزىر

 اإلسبلمية

 عممية

 إنسانية

 أكثر مف  15سنكات

 القدس المفتكحة

ثانيا /االستبانة األولي  :واقع الشراكة

التعريؼ اإلجرائي لمشراكة  :العبلقة المنظمة في إطار تبادؿ المنفعة بيف الجامعة كمؤسسات القطاع
الخاص مف الشركات كالمصانع ،فيما يرتبط بمسئكلية كؿ مف الطرفيف المجتمعية  ،كربط مخرجات

التعميـ بسكؽ العمؿ

المجاؿ األوؿ  /أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص

الفقرة

ـ

المشاريع ذات العبلقة بقطاع العمؿ اإلنتاجي

الخاص .

يتـ إسناد رعاية كتمكيؿ بعض المؤتمرات

2

العممية إلى القطاع الخاص مقابؿ استفادتيا
إعبلميان كعمميان

تقكـ الجامعات بتسكيؽ نتائج البحث العممي

3

لمقطاع الخاص في ضكء التكمفة الفعمية

لؤلبحاث
يتـ

4

التحقؽ

مف

الجدكل

االقتصادية

لممشركعات البحثية ذات االىتماـ المشترؾ
بيف الجامعة ك القطاع الخاص

5

الفقرات

الفقرات

منتمية

يسيـ القطاع الخاص في تمكيؿ بعض

1

انتماء

مناسب

تكجد قكاعد كلكائأ منظمة لطبيعة الشراكة
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غير
منتمية

مناسبة

غير
مناسبة

مالحظات

بيف الجامعة كالقطاع الخاص.

يتـ تنظيـ برامج لمتعميـ التعاكني كتبادؿ
كاالستشارات

بيف

6

المعمكمات

7

يشترؾ القطاع الخاص في لجاف تطكير

8

بنظاـ

كالقطاع الخاص بشكؿ دكرم.

الجامعات

برامج الجامعة كمناىجيا
تزكيد

الجامعة

القطاع

الخاص

معمكمات دقيؽ حكؿ إمكانياتيا العممية
كالبحثية كمساىمتيا في خدمة سكؽ العمؿ
9

تفتأ الجامعة مجاالت الدراسات الجامعية
العميا لمراغبيف مف القطاع الخاص كي

يسيمكا في تفعيؿ الشراكة بيف الطرفيف
10

تنظيـ الجامعة بالشراكة مع القطاع الخاص
برامج تدريبية تحكيمية تسيـ في التأىيؿ

الميني لمخريجيف.
11

يتبنى القطاع الخاص إنشاء كراسي بحثية أك

12

يشترؾ القطاع الخاص في كضع خريطة

13

يساعد القطاع الخاص الجامعات كالكميات

عممية تحمؿ اسـ مؤسسييا.

بحثية مرتبطة باالحتياجات اإلنتاجية.

في الحصكؿ عمى تقنيات متطكرة في نظاـ
عمميا
14

تقدـ الجامعة االستشارات المتخصصة في
المجاالت المختمفة لمقطاع الخاص لزيادة

االنتاجية.
15

تعقد

الجامعات

دكرات

تنمية

ميارات

مستحدثة لمعامميف في الشراكات كالمؤسسات

اإلنتاجية بيدؼ تحسيف مياراتيـ
16

يتبنى القطاع الخاص إنشاء أك ترميـ بعض
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المنشآت في الجامعة
17

يدعك القطاع الخاص أعضاء ىيئة التدريس
كالباحثيف لممشاركة في مجالس إدارات بعض

الشركات لتكثيؽ التعامؿ كتبادؿ الخبرات
18

يتـ إنشاء كرش عمؿ متخصصة إلجراء
عمميات الصيانة الدكرية لؤلجيزة كالمعامؿ

بدعـ مف القطاع الخاص
19

تدعك الجامعات رجاؿ األعماؿ لممشاركة في
مجالسيا

االحتياجات

التعميمية

لئلسياـ

المستقبمية

في

كصنع

كضع

الق اررات

التعميمية.
20

تقيـ الجامعة مشركعات تربكية مشتركة (إدارة

– تمكيؿ -تشغيؿ)

التعديالت أو المقترحات -:

المجاؿ الثاني  /متطمبات الشراكة الفاعمة
ـ

الفقرة

1

إعبلء قيمة األبحاث التي تسيـ في تطكير
الصمة .
الكعي بحتمية العبلقة بيف الجامعات كالقطاع
الخاص في تنمية أنماط سمككية تعزز

أكاصر الشراكة .
3

غير

غير

منتمية

أداء المؤسسات في القطاع الخاص ذات

2

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

إنشاء صندكؽ خاص لتمكيؿ البحث العممي

في الجامعات يسيـ فيو القطاع الخاص

بنسبة مف أرباحو .
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مالحظات

4

تنظيـ زيارات دكرية لمباحثيف كطمبة الدراسات

العميا لمقطاع الخاص بيدؼ معايشة الكاقع
كالتعرؼ إلى المشكبلت
5

إشراؾ خبراء كقيادات تنفيذية في القطاع
الخاص مع أساتذة الجامعات في اإلشراؼ
عمى بعض البحكث التطبيقية.

6

إصدار نشرات دكرية مشتركة تكضأ صكر

7

إقامة الحاضنات كمراكز االبتكار لضماف

8

ربط سمككيات الجامعات بمؤشرات التنمية مف

9

تطكير التشريعات كالقكانيف الضابطة لمعبلقة

الشراكة بيف الجامعات كالقطاع الخاص
استم اررية مردكد الشراكة

خبلؿ تبني أسمكب الجامعة المنتجة .
بيف القطاع الخاص كالجامعات

 10إنشاء كحدة داخؿ الجامعة لتسكيؽ اإلنتاج
العممي

كامكانات

كالتدريبية .

الجامعة

االستشارية

التعديالت أو المقترحات-:

16.

المجاؿ الثالث  /مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص
ـ

الفقرة

1

ضعؼ المكاءمة بيف مخرجات الجامعة كمتطمبات

2

غمبة البحكث النظرية عمى البحكث ذات الطابع

3

ضعؼ ثقة القطاع الخاص بقدرة الجامعة عمى

4

ضبابية الكضع العاـ الناجـ عف تبعيات االنقساـ

5

اختبلؼ التكقعات المؤسسية لكؿ مف الجامعة

6

تراجع مستكيات الدعـ الحككمي لنفقات الجامعات

7

ظيكر تكجو عالمي يدفع في اتجاه تقكيـ

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

غير

غير

منتمية

منتمية

سكؽ العمؿ.

التطبيقي التنمكم.
تحسيف قدراتو.

السياسي كآثاره.

كمؤسسات القطاع الخاص .

في ظؿ احتداـ التنافسية العالمية .
المؤسسات

المجتمعية.

عمى

أسس

فعاليات

المشاركة

8

ظيكر ميف جديدة تتطمب تدريبان مشتركان بيف

9

اقتصار دكر الجامعة عمى تأدية الدكر التدريسي

الجامعات كالقطاع الخاص .

كتخريج الخريجيف كاغفاؿ األدكار األخرل .

 10قصكر النظرة المجتمعية ألىمية الشراكة في
تطكير برامج العمؿ كاإلنتاج .

التعديالت أو المقترحات -:
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مناسبة

مناسبة

مالحظات

ثالثا /االستبانة الثانية :تحسيف األداء المؤسسي
-

التعريؼ اإلجرائي لتحسيف األداء المؤسسي :مجمكعة الجيكد أك النشاطات ،أك العمميات ،أك

النتائج التي تسعى الجامعات إلى تحقيقيا ،كفقان ألىدافيا االستراتيجية ،كتحقيؽ مكقعان تنافسيان كالمحافظة
عميو.

المجاؿ األوؿ  :اإلدارة الفاعمة والقيادة
ـ

الفقرة

1

تعمؿ الجامعة عمى تحفيز كدعـ الباحثيف

2

تحافظ الجامعة عمى الييكؿ التنظيمي الذم

3

تكفر عمميات قياس مرجعي لممقارنة مع

4

تجرم الجامعة عممية تقكيـ كمراجعة ذاتية

5

تسيـ الجامعة في ترسيخ القيـ كالمعتقدات

6

تكفر الجامعة المناخ التنظيمي المبلئـ لتطبيؽ

7

تعتمد الجامعة سياسة التدكير اإلدارم كأساس

8

تضع الجامعة مف خبلؿ كمياتيا خطة كاضحة

غير

غير

منتمية

المبدعيف فييا

يبيف األقساـ كالكحدات في كؿ كمية.

الجامعات األكثر تفكقان
باستمرار.

كالممارسات الجيدة لدل العامميف

الجكدة لدل العامميف فييا
لمعدالة التنظيمية

لتدريب العامميف بناء عمى االحتياجات الفعمية

لمعمؿ
9

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

تشجع العمؿ الفرقي باعتباره مككف التعاكف في
الجامعة

 10تطكر الجامعة أسمكب كنكعية الخدمات
اإلدارية كاألكاديمية باستمرار.
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مالحظات

التعديالت أو المقترحات -:

المجاؿ الثاني  /التخطيط لمتحسيف.
ـ

الفقرة

1

تعد الجامعة الدراسات كالنشرات ذات العبلقة

2

تتنبأ بالمشكبلت التي قد تحدث مستقببلن،

3

تعتمد الجامعة عمى استراتيجية كخريطة بحثية

4

تعيد تشكيؿ كتكزيع المسؤكليات في حاؿ

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

منتمية غير

مناسبة غير

منتمية

بعمميات التحسيف الشاممة

كتضع حمكال مقترحة ليا.
كاضحة لتحسيف الجكدة

اإلخفاؽ في تحقيؽ المستكل المطمكب مف

التحسيف.
5

تشترؾ الجامعة بقكاعد بيانات عربية كعالمية

6

تقكـ الجامعة بدراسة شاممة عف احتياجاتيا مف

7

تعمـ الجامعة بعض التجارب الناجحة في

كتكفرىا ألعضاء ىيئة التدريس مجانان.
البرامج التعميمية قبؿ طرحيا

مجاؿ تحسيف األداء بعد دراستيا كتحميؿ

مردكدىا.
8

تعتمد الجامعة خطة استراتيجية طكيمة المدل
تيدؼ إلى التحسيف المستمر

التعديالت أو المقترحات -:

المجاؿ الثالث :استثمار الموارد
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مناسبة

مالحظات

انتماء الفقرات

ـ

الفقرة

1

تحدد الجامعة احتياجاتيا مف العامميف في

2

تظير الجامعة األدلة اليكمية الدالة عمى

3

تطكر مؤشرات األداء في التدريس بشكؿ

4

تتممس الجامعة مشكبلت القطاعات اإلنتاجية

5

تتيأ لمعامميف فرص التعمـ كاكتساب أشياء

6

تفسأ الجامعة المجاؿ لككادرىا المتخصصة

منتمية

مختمؼ األقساـ في بداية كؿ عاـ
أنشطتيا كعممياتيا

دكرم مقنف في ضكء معايير األداء العالمية
في المجتمع كتسعى لئلسياـ في حميا
جديدة في مجاؿ العمؿ.

لممساىمة في تطكير مؤسسات المجتمع

المحمي.
7

تقكـ الجامعات بتنظيـ لقاءات بيف أعضاء

ىيئة التدريس كمؤسسات المجتمع المحمي
الخبرت.
ا
لتبادؿ
8

تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا
عمى المشاركة في المؤتمرات العممية كالندكات

.
9

تسعى الجامعة إلى تحسيف عممية استثمار

المكارد كالطاقات.

التعديالت أو المقترحات -:
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غير
منتمية

مناسبة الفقرات
مناسبة

غير
مناسبة

مالحظات

المجاؿ الرابع  :جودة العمميات
الفقرة

ـ

انتماء الفقرات

مناسبة الفقرات

منتمية غير

مناسبة غير

منتمية

 1تعتمد الجامعة نظاـ ترقيات مناسب يدعـ
التطكر الميني لمعامميف

 2يتـ تكفير الخدمات الجامعية الجديدة في
الكقت المناسب.

 3يتناسب مستكل جكدة الخدمات التي تقدميا
الجامعة مع مقدار التكمفة.

 4تعمؿ الجامعة عمى ابتكار أساليب جديدة في
العمؿ سعيان لمتميز في تقديـ الخدمة.

 5تحدث الجامعة طرائؽ التعميـ كالبحث العممي
باستمرار.
 6تعمؿ الجامعة عمى تحقيؽ كفاءة العمميات
الداخمية.

(تبسيط اإلجراءات ،تقميؿ التكمفة).

 7تعمؿ الجامعة عمى دعـ التعمـ التنظيمي
الخدمي المبني عمى الممارسة (تبادؿ الخبرات
كالمعارؼ ،النظر بشمكلية إلى الحمكؿ البديمة،

االستفادة مف نتائج الدراسات الميدانية).

 8تتحمؿ الجامعة مسئكليتيا االجتماعية تجاه
القضايا المتعمقة بالمجتمع.

التعديالت أو المقترحات-:

وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير
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مناسبة

مالحظات

ممحؽ رقـ ()2

قائمة أسماء المحكميف مرتبة حسب جية العمؿ
الدرجة

الرقـ

االسـ

.1

فايز عمي األسود

أستاذ مشارؾ

.2

عمى حسف أبو زيد

أستاذ مشارؾ

إحصاء تربوي

.3

محمود خميؿ أبو دؼ

أستاذ دكتور

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

.4

إياد عمي الدجني

أستاذ مساعد

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

.5

فايز كماؿ شمداف

أستاذ مشارؾ

أصوؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

.6

زياد عمي الجرجاوي

أستاذ دكتور

أصوؿ تربية

جامعة القدس المفتوحة  /متفرغ

.7

ابراىيـ عبد الكريـ المشيراوي

أستاذ مساعد

مناىج وطرؽ تدريس

جامعة القدس المفتوحة  /متفرغ

.8

أحمد غنيـ أبو الخير

أستاذ مشارؾ

أصوؿ تربية

جامعة القدس المفتوحة  /متفرغ

.9

رائد حسيف الحجار

أستاذ مشارؾ

أصوؿ تربية

جامعة األقصى

.10

محمود إبراىيـ خمؼ اهلل

أستاذ مشارؾ

أصوؿ تربية

جامعة االقصى

.11

سييؿ رزؽ دياب

أستاذ دكتور

مناىج وطرؽ تدريس

جامعة غزة

.12

محمود إسماعيؿ الحمضيات

أستاذ مساعد

مناىج وطرؽ تدريس

جامعة غزة

.13

محمود عبد المجيد عساف

أستاذ مساعد

أصول تربية

وزارة التربية والتعليم العالي

.14

محمد بدر صيام

أستاذ مساعد

أصول تربية

وزارة التربية والتعليم العالي

.15

جمال كامل الفليت

أستاذ مساعد

مناهج وطرق تدريس

وزارة التربية والتعليم العالي

العممية
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التخصص

جية العمؿ

أصوؿ تربية

جامعة األزىر
جامعة األزىر

ممحؽ رقـ ()3
االستبانة في صورتيا النيائية
جامعػػػػػػػة األزىػػػػػػػػر – غزة
عمػػػػػادة الدراسػػػػات العميػػػا
كميػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
قسػػػػـ أصػػػػوؿ التربيػػػػػػػػة

الموضوع  :تطبيؽ استبانة

األخ الفاضؿ /عضك ىيئة التدريس  ............حفظو اهلل
السبلـ عميكـ كرحمو اهلل كبركاتو....

يقكـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنكاف  " :كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات

القطاع الخاص كعبلقتو بتحسيف األداء المؤسسي " كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمي درجة
الماجستير في أصكؿ التربية مف جامعة األزىر ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تطمب إعداد استبانتيف ،

يجيب عمييا أعضاء ىيئة التدريس .

األكلى /لتحديد درجة تقدير أفراد العينة كاقع الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية كمؤسسات القطاع

الخاص كالتي تككنت مف ( )38فقرة  ،كالثانية  /لتحديد درجة تقدير أفراد العينة لجيكد الجامعات
في تحسيف األداء المؤسسي كالتي تككنت مف ( )35فقرة

كنظ انر ،لما عيدناه عنكـ مف خدمة العمـ كالبحث العممي ،يرجي التكرـ باإلجابة عف فقرات ىذه
االستبانة في ضكء الكاقع الفعمي مف كجية نظركـ ،كذلؾ بعد قراءة الفقرة كاختيار أحد األكزاف

الخمسة المقابمة لكؿ سؤاؿ بكضع عبلمة )√( تحت الكزف الذم تراه مناسبان .مع العمـ أف اإلجابات
لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
واقبموا كؿ االحتراـ والتقدير

أوالً  :البيانات األولية

الرجاء وضع إشارة (√) في المربع المناسب

 -1الرتبة األكاديمية
 -2سنوات الخدمة

 - 3الجامعة
 - 4الكمية

 أستاذ دكتكر

 أستاذ مشارؾ

 أقؿ مف  7سنكات

 مف  15 - 7سنة

 األزىر

 اإلسبلمية

 عممية

 إنسانية
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 أستاذ مساعد فأقؿ
 أكثر مف  15سنة

 القدس المفتكحة

ثانيا /االستبانة األولى  :واقع الشراكة

التعريؼ اإلجرائي لمشراكة :العبلقة المنظمة في إطار تبادؿ المنفعة بيف الجامعة كمؤسسات
القطاع الخاص مف الشركات كالمصانع ،فيما يرتبط بمسئكلية كؿ مف الطرفيف المجتمعية  ،كربط

مخرجات التعميـ بسكؽ العمؿ

المجاؿ األوؿ  /مبررات الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص
درجة التقدير

5
6
7
8
9

كبيرة جدا

4

التطبيقي التنمكم.
ضعؼ ثقة القطاع الخاص بقدرة الجامعة عمى تحسيف
قدراتو.
ضبابية الكضع العاـ الناجـ عف تبعيات االنقساـ
السياسي كآثاره.
اختبلؼ التكقعات المؤسسية المتبادلة لكؿ مف الجامعة
كمؤسسات القطاع الخاص.
تراجع مستكيات الدعـ الحككمي لنفقات الجامعات في
ظؿ احتداـ التنافسية العالمية .
ظيكر تكجو عالمي يدفع في اتجاه تقكيـ المؤسسات
عمى أسس فعاليات المشاركة المجتمعية.
ظيكر ميف جديدة تتطمب تدريبان مشتركان بيف الجامعات
كالقطاع الخاص .
اقتصار دكر الجامعة عمى تأدية الدكر التدريسي
كتخريج الخريجيف كاغفاؿ األدكار األخرل .

 10قصكر النظرة المجتمعية ألىمية الشراكة في تطكير
168

كبيرة

3

غمبة البحكث النظرية عمى البحكث ذات الطابع

متوسطة

2

سكؽ العمؿ.

قميمة

1

ضعؼ المكاءمة بيف مخرجات الجامعة كمتطمبات

قميمة جدا

ـ

الفقرة

برامج العمؿ كاإلنتاج.
المجاؿ الثاني  /متطمبات الشراكة الفاعمة
درجة التقدير
كبيرة جدا

في تنمية أنماط سمككية تعزز أكاصر الشراكة .
إنشاء صندكؽ خاص لتمكيؿ البحث العممي في

3

الجامعات يسيـ فيو القطاع الخاص بنسبة مف أرباحو
.
تنظيـ زيارات دكرية لمباحثيف إلى مؤسسات القطاع

4

الخاص بيدؼ معايشة الكاقع كالتعرؼ إلى المشكبلت
.
إشراؾ خبراء كقيادات تنفيذية في القطاع الخاص مع

5

أساتذة الجامعات في اإلشراؼ عمى بعض البحكث
التطبيقية.

6
7
8
9

إصدار نشرات دكرية مشتركة تكضأ صكر الشراكة
بيف الجامعات كالقطاع الخاص .
إقامة الحاضنات كمراكز االبتكار لضماف استم اررية
مردكد الشراكة .
ربط سمككيات الجامعات كأدائيا بمؤشرات التنمية مف
خبلؿ تبني أسمكب الجامعة المنتجة.
تطكير التشريعات كالقكانيف الضابطة لمعبلقة
القطاع الخاص كالجامعات.
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بيف

كبيرة

الكعي بحتمية العبلقة بيف الجامعات كالقطاع الخاص

متوسطة

2

المؤسسات في القطاع الخاص ذات الصمة .

قميمة

1

إعبلء قيمة األبحاث التي تسيـ في تطكير أداء

قميمة جدا

ـ

الفقرة

10

إنشاء كحدة داخؿ الجامعة لتسكيؽ اإلنتاج العممي
كامكانات الجامعة االستشارية كالتدريبية.

المجاؿ الثالث  /أوجو الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص
درجة التقدير

6

7

8
9
10

كبيرة جدا

5

مقابؿ استفادتيا إعبلميان كعمميان .

تسكؽ الجامعات نتائج البحث العممي لمقطاع الخاص

في (ضكء التكمفة الفعمية لؤلبحاث) .

يتـ التحقؽ مف الجدكل االقتصادية لممشركعات البحثية

ذات االىتماـ المشترؾ .

تكجد قكاعد كلكائأ منظمة لطبيعة الشراكة بيف

الجامعات كالقطاع الخاص .

تنظـ برامج لمتعميـ التعاكني كتبادؿ المعمكمات
كاالستشارات بيف طرفي الشراكة.

تزكد الجامعة القطاع الخاص بمعمكمات دقيقة حكؿ

إمكانياتيا العممية كالبحثية كمساىمتيا في خدمة سكؽ

العمؿ .

تفتأ الجامعة مجاالت الدراسات العميا أماـ القطاع

الخاص لتفعيؿ الشراكة بيف الطرفيف .

تنظـ الجامعة بالشراكة مع القطاع الخاص برامج

تدريبية تحكيمية لتأىيؿ الخريجيف مينيان.

يتبنى القطاع الخاص إنشاء كراسي بحثية أك عممية

تحمؿ اسـ مؤسسييا.

 11يشارؾ القطاع الخاص في كضع خريطة بحثية مرتبطة
17.

كبيرة

4

يرعى كيمكؿ القطاع الخاص بعض المؤتمرات العممية

متوسطة

3

بقطاع العمؿ اإلنتاجي الخاص.

قميمة

2

يمكؿ القطاع الخاص بعض المشاريع ذات العبلقة

قميمة جدا

ـ
1

الفقرة

باالحتياجات اإلنتاجية.
12
13
14
15

يساعد القطاع الخاص الجامعات كالكميات في

الحصكؿ عمى تقنيات متطكرة في نظاـ عمميا

تقدـ الجامعة االستشارات المتخصصة في المجاالت

المختمفة لمقطاع الخاص لزيادة االنتاجية.

تعقد الجامعات دكرات تنمية ميارات مستحدثة لمعامميف

في المؤسسات اإلنتاجية بيدؼ تحسيف مياراتيـ

يتبنى القطاع الخاص إنشاء كترميـ بعض المنشآت في

الجامعة.

يدعك القطاع الخاص أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة

 16في مجالس إدارات بعض الشركات لتكثيؽ التعامؿ
كتبادؿ الخبرات.

يتـ إنشاء كرش عمؿ متخصصة إلجراء عمميات

 17الصيانة الدكرية لؤلجيزة كالمعامؿ بدعـ مف القطاع
الخاص .

تدعك الجامعات رجاؿ األعماؿ لممشاركة في مجالسيا

 18التعميمية لئلسياـ في كضع البرامج المستقبمية كصنع
الق اررات التعميمية.

ثالثا /االستبانة الثانية :تحسيف األداء المؤسسي

التعريؼ اإلجرائي لتحسيف األداء المؤسسي :مجمكعة الجيكد أك النشاطات ،أك العمميات ،أك

النتائج التي تسعى الجامعات إلى تحقيقيا ،كفقان ألىدافيا االستراتيجية ،كتحقيؽ مكقعان تنافسيان
كالمحافظة عميو.

المجاؿ األوؿ  :اإلدارة الفاعمة والقيادة
درجة التقدير
كبيرة جدا

كبيرة

171

متوسطة

فييا.

قميمة

تعمؿ الجامعة عمى تحفيز كدعـ الباحثيف المبدعيف

قميمة جدا

ـ
1

الفقرة

2
3
4
5
6
7
8
9
10

تحافظ الجامعة عمى الييكؿ التنظيمي الذم يبيف

األقساـ كالكحدات في كؿ كمية.

تحرص الجامعة عمى تكفير عمميات قياس مرجعي

لممقارنة مع الجامعات األكثر تفكقان.

تجرم الجامعة عممية تقكيـ كمراجعة ذاتية باستمرار.

تسيـ الجامعة في ترسيخ القيـ كالمعتقدات كالممارسات

الجيدة لدل العامميف.

تكفر الجامعة المناخ التنظيمي المبلئـ لتطبيؽ الجكدة

لدل العامميف فييا.

تعتمد الجامعة سياسة التدكير اإلدارم كأساس لمعدالة

التنظيمية

تضع الجامعة مف خبلؿ كمياتيا خطة كاضحة لتدريب

العامميف بناء عمى االحتياجات الفعمية لمعمؿ.

تشجع العمؿ بنظاـ الفريؽ الكاحد باعتباره مككف

التعاكف في الجامعة.

تطكر الجامعة أسمكب كنكعية الخدمات اإلدارية

كاألكاديمية باستمرار.

المجاؿ الثاني  /التخطيط لمتحسيف.

جدا

تعتمد الجامعة عمى استراتيجية كخريطة بحثية (كفؽ

األكلكيات) كاضحة لتحسيف الجكدة

تعيد تشكيؿ كتكزيع المسؤكليات في حاؿ اإلخفاؽ

في تحقيؽ المستكل المطمكب مف التحسيف.

تشترؾ الجامعة بقكاعد بيانات عربية كعالمية كتكفرىا
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كبيرة

5

حمكال مقترحة ليا.

كبيرة

4

تتنبأ بالمشكبلت التي قد تحدث مستقببلن ،كتضع

متوسطة

3

الشاممة

قميمة

2

تعد الجامعة الدراسات ذات العبلقة بعمميات التحسيف

جدا

1

الفقرة

قميمة

ـ

درجة التقدير

ألعضاء ىيئة التدريس مجانان.
6
7
8

تقكـ الجامعة بدراسة شاممة عف احتياجاتيا مف

البرامج التعميمية قبؿ طرحيا

تعمـ الجامعة بعض التجارب الناجحة في مجاؿ

تحسيف األداء بعد دراستيا كتحميؿ مردكدىا.

تعتمد الجامعة خطة استراتيجية طكيمة المدل تيدؼ

إلى التحسيف المستمر

المجاؿ الثالث :استثمار الموارد

5
6
7
8
9

كبيرة جدا

4

تظير الجامعة األدلة اليكمية عمى أنشطتيا كعممياتيا
تطكر مؤشرات األداء في التدريس بشكؿ دكرم مقنف

في ضكء معايير األداء العالمية

تتممس الجامعة مشكبلت القطاع الخاص في

المجتمع كتسعى لئلسياـ في حميا

تتيأ لمعامميف فرص التعمـ كاكتساب خبرات جديدة في
مجاؿ العمؿ.
تفسأ

الجامعة

المجاؿ

لككادرىا

المتخصصة

لممساىمة في تطكير مؤسسات القطاع الخاص.

تقكـ الجامعات بتنظيـ لقاءات بيف أعضاء ىيئة

الخبرت.
ا
التدريس كمؤسسات المجتمع المحمي لتبادؿ

تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا عمى

المشاركة في المؤتمرات العممية كالندكات.

تسعى الجامعة إلى تحسيف عممية استثمار المكارد

كالطاقات.

المجاؿ الرابع  :جودة العمميات

173

كبيرة

3

األقساـ قبؿ بداية كؿ عاـ

متوسطة

2

تحدد الجامعة احتياجاتيا مف العامميف في مختمؼ

قميمة

1

الفقرة

قميمة جدا

ـ

درجة التقدير

5
6

7

8

كبيرة جدا

4

يتـ تكفير الخدمات الجامعية الجديدة في الكقت

المناسب.

يتناسب مستكل جكدة الخدمات التي تقدميا الجامعة

مع مقدار التكمفة.

تعمؿ الجامعة عمى ابتكار أساليب جديدة في العمؿ

سعيان لمتميز في تقديـ الخدمة.

تحدث الجامعة طرائؽ التعميـ كالبحث العممي

باستمرار.

تعمؿ الجامعة عمى تحقيؽ كفاءة العمميات الداخمية.

(تبسيط اإلجراءات ،تقميؿ التكمفة).

تدعـ الجامعة التعمـ المبني عمى الممارسة (تبادؿ

الخبرات كالمعارؼ ،النظر بشمكلية إلى الحمكؿ
البديمة ،االستفادة مف نتائج الدراسات الميدانية).

تتحمؿ الجامعة مسئكليتيا المجتمعية تجاه القضايا

المتعمقة بالمجتمع.

وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير

174

كبيرة

3

الميني لمعامميف

متوسطة

2

تعتمد الجامعة نظاـ ترقيات مناسب يدعـ التطكر

قميمة

1

الفقرة

قميمة جدا

ـ

درجة التقدير

ممحؽ رقـ ( :)4تسييؿ ميمة باحث
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