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 أية قرآنية

 :قال تعالى في كتابه العزيز

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
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 صدق اهلل العظيم                                                           

 

( 08) آيه , سورة البقرة   

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج   

 

 اإلهداء

 لىإ دفعي أجل من بشيء عليّ  يبخل لم الذي إلى والهناء , بالراحة ألنعم سعى من إلى

 .العزيز والدي إلى ......................لى من ساندني في أصعب الظروف إ, النجاح  طريق

 والريادة والدين اهلل حب ** والسيادة العال عّلمني من

 إلى قلبها , من منسوجة بخيوط سعادتي حاكت من إلى , يمل ال الذي العطاء ينبوع إلى

 .العزيزة والدتي................................. من زرعت في قلبي حب الحياة 

 البستانِ  زهرة يا أهديك ماذا**  وجداني عمق في تغلغل حباً  يا                

 نِ تفا من به بادرت بما تليق  **  هدية عن أخبريني ,ي أم يا ءً رجا
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 الشكر والتقدير

َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َرب ) : قال اهلل تعالى في كتابه العزيز 
اِلِحينَ   91ايه , سورة النمل ( َأْعَمَل َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

عدادها بصورته إنهاءكرمني أ الذيالحمد هلل رب العالمين  جتياز ابعد , ا النهائية رسالتي وا 
ن  ,  ة  صعوبات جم أسامة :  أستاذي الدكتور من, ه لمن دواعي سروري أن اتقدم بالشكر الجزيل وا 

 .فكان لتوجيهاته عظيم األثر في إخراجها, شهوان الذي أشرف على هذه الرسالة 

 حكم حجة كتور والد, محمد الجعبري  الدكتور: وأتقدم بالشكر الجزيل من أعضاء لجنة المناقشة 
  .لتفضلهما بقبول مناقشتها

وأعطوها صورتها النهائية , الذين قاموا بتحكيم االستبانة , جميع األساتذة شكر الجزيل إلى لوا
 . بتوجيهاتهم ونصائحهم

جميع أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في كلية التمويل واإلدارة كلية  منوأتقدم بالشكر والتقدير 
فلكم مني عظيم  ,جامعة الخليل  لى إدارة إوالشكر موصول  ,الدراسات العليا في جامعة الخليل 

 . الشكر واالمتنان

 ,ط نأبو ز  رئيس جامعة النجاح  للشؤون اإلدارية الدكتور ماهروالشكر كل الشكر إلى نائب 
طميزة لما قدماه لي من تسهيالت إومساعد عميد كلية الهندسة في جامعة بيرزيت األستاذ جمال 

 .ومساعدة خالل جمع البيانات
 

الشؤون اإلدارية في مديرية التربية والتعليم لتعاونهم وتقديمهم  من قسم كما أتقدم بالشكر الجزيل
 . ة للموظف الحكوميالنصح واإلرشاد والتسهيالت حول إجراءات إكمال الدراس

 
 يبشائر مسود: الباحثة                                                                     
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 فهرس الجداول

رقم 
 الموضوع الجدول

رقم 
 الصفحة

 23 أبرز تعريفات الباحثين والمهتمين للثقافة التنظيمية 8-0
 45 الضعيفةأهم الفروق بين الثقافة القوية والثقافة  8-8
 41 ظيمية اإلبداعية والمؤشرات اإلبداعية لهاالتنخصائص الثقافة  8-0
 56 تلخيص أهم أسباب التطوير التنظيمي 8-4

0-0 
عدد االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للمعالجة اإلحصائية حسب 

 914 متغير الجامعة

 915 توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير الجامعة 0-8
 918 عدد الفقرات التي تمثل كل بعدد من ابعاد الثقافة التنظيمية 0-0
 991 لمجاالت أداة الدراسة مصفوفة قيم معامالت االستخراج 0-4

لألداة الكلية و متغيرات ( كرونباخ الفا) نتائج  معامل االتساق الداخلي  0-5
 الدراسة

999 

 995 مستويات معامالت اإلرتباط 0-6
 995 (مفتاح التصحيح الخماسي ) مستوى األوساط الحسابية إلجابات أفراد العينة  0-7

4-0 
األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت اإلختالف 
ألبعاد الثقافة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية العامة وفقًا إلجابات أفراد 

 العينة 
991 

الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت اإلختالف األوساط  4-8
 لفقرات البعد اإلستراتيجي  مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسط الحسابي

921 

األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت اإلختالف  4-0
 922 للمتوسط الحسابيلفقرات البعد التنظيمي مرتبة تنازليًا وفقًا 

4-4 
األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت اإلختالف 

 924 لفقرات البعد اإلبداعي مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسط الحسابي

4-5 
 األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت 

مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسط  االنفتاح على البيئة الخارجيةبعد اإلختالف لفقرات 
 الحسابي

926 
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4-6 
األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت اإلختالف 
 921 .للتطوير األكاديمي في الجامعات الفلسطينية العامة وفقًا للمتوسط الحسابي 

التنظيمية والتطوير األكاديمي في الجامعات معامل اإلرتباط بين الثقافة  4-7
 الفلسطينية العامة من وجهة نظر األكاديميين اإلداريين

932 

4-2 
معامل اإلرتباط بين أبعاد الثقافة التنظيمية والتطوير األكاديمي في الجامعات 

 932 الفلسطينية العامة من وجهة نظر األكاديميين اإلداريين

نتائج إختبار تحليل التباين األحادي للفروق في تصورات أفراد عينة الدراسة  4-1
 .لمستوى الثقافة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة 

935 

 936 حسب متغير الجامعة للمقارنات الثنائية البعدية( Tukey)نتائج اختبار توكي 4-01

نتائج إختبار تحليل التباين األحادي للفروق في تصورات أفراد عينة الدراسة  4-00
 لمستوى التطويراألكاديمي في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة

938 

 938 .حسب متغير الجامعة للمقارنات الثنائية البعدية( Tukey)نتائج اختبار توكي 4-08
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 فهرس األشكال

 رقم الصفحة الموضوع الشكلرقم 

 28 المنظومة القيمية للمنظمة التعليمية حسب ما هو مشار اليها بالبحث 8-0

 42 طريقة تشكيل الثقافة التنظيمية 8-8

 919 نموذج الدراسة 0 -0

توزيع افراد مجتمع الدراسة في الجامعات الفلسطينية العامة في الضفة  8 -0
 الغربية

913 

 915 فراد العينة وفقًا للمؤهل العلميتوزيع أ 0 – 0

 916 (النسبة المئوية)ة حسب متغير الرتبة األكاديمية توزيع افراد عينة الدراس 4 – 0

ترتيب الجامعات الفلسطينية حسب نظام التصنيف العالمي الشهير  5-0
Webometrics   956 2198للعام 
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 فهرس المالحق

رقم 
 الملحق

رقم  الموضوع
 الصفحة

 989 اإلستبانة بصورتها النهائية  0
 985 قائمة باسماء المحكمين  8

التصنيف , الجامعات الفلسطينية حسب المؤسسةتوزيع العاملين في  0
 والنوع اإلجتماعي  , الوظيفي

986 

4 
كتاب جامعة بيت لحم لتسهيل مهمة الباحثة في جمع البيانات من جامعة 

 987 بيت لحم 

كتاب جامعة النجاح الوطنية  إلثبات تواجد الباحثة في الجامعة لجمع  5
 البيانات 

988 

 981 من العينة ( الجامعة ) طريقة إحتساب حجم الطبقة الواحدة   6

7 
األعداد والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية التي تقيس تصورات 

أفراد عينة الدراسة لمستوى الثقافة التنظيمية بأبعادها األربعة ومستوى 
 التطوير األكاديمي للجامعات الفلسطينية العامة حسب متغير الجامعة 

919 
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 الملخص

دور الثقافةة التنظيميةة فةي التطةوير األكةاديمي فةي الجامعةات هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على 

 :وذلك باإلجابة عن األسئلة التالية, الفلسطينية العامة في الضفة الغربية 

  مةةةةةا مسةةةةةتوى الثقافةةةةةة التنظيميةةةةةة السةةةةةائدة فةةةةةي الجامعةةةةةات الفلسةةةةةطينية العامةةةةةة مةةةةةن وجهةةةةةة نظةةةةةر

 ؟اإلدارييناألكاديميين 

  مةةةن وجهةةة نظةةر األكةةةاديميينالجامعةةةات الفلسةةطينية العامةةة مةةا مسةةتوى التطةةةوير األكةةاديمي فةةي 

 اإلداريين ؟

 وبةةةين التطةةةوير األكةةةاديمي فةةةي , هةةةل توجةةةد عالقةةةة ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين الثقافةةةة التنظيميةةةة

 الجامعات الفلسطينية العامة من وجهة نظر األكاديميين اإلداريين؟

حيث تم تصةميم اسةتبانة اشةتملت , يلي الوصفيتم استخدام المنهج التحل,  لإلجابة عن أسئلة الدراسة

والطبقةة المسةتهدفة فيهةا الجامعةة  –وقد وزعت على عينة عشوائية طبقيةة , متغيرات الدراسة الرئيسة 

حيةث بلةع عةددهم اإلجمةالي , إداريًا فةي الجامعةات الفلسةطينية العامةة  أكاديمياً (  961)تتألف من  –

(  953)اسةترجع منهةا ,  اسةتبانة( 961) توزيةع فقةد تةم  , داريةاً أكاديميةًا إ( 327)في المجتمع الكلي 

بعةد إدخالهةا علةى , ثةم تمةت معالجةة البيانةات وتحليلهةا إحصةائياً  ,إستبانة صةالحة للتحليةل اإلحصةائي

  . ((SPSS برنامج التحليل اإلحصائي االجتماعي 

التنظيميةةةة فةةةي الجامعةةةات  أن مسةةةتوى الثقافةةةة: لةةةى عةةةدة نتةةةائج أهمهةةةاإوقةةةد توصةةةلت الدراسةةةة الحاليةةةة 

ومسةةةةتوى التطةةةةوير األكةةةةاديمي للجامعةةةةات الفلسةةةةطينية كةةةةان فةةةةوق , الفلسةةةةطينية كةةةةان فةةةةوق المتوسةةةةط

ن وبةةي,  وهنةةاك عالقةةة قويةةة ذات داللةةة إحصةةائية بةةين الثقافةةة التنظيميةةة مةةن جهةةة,  المتوسةةط  أيضةةاً 

وذلةةك ,  الضةةفة الغربيةةةفةةي الجامعةةات الفلسةةطينية العامةةة فةةي , التطةةوير األكةةاديمي مةةن جهةةة اخةةرى



 م   

 

لسةةةطينية يوجةةةد دور هةةةام للثقافةةةة التنظيميةةةة فةةةي مسةةةتوى التطةةةوير األكةةةاديمي للجامعةةةات الف يعنةةةي أنةةةه

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصةورات أفةراد عينةة , العامة في الضفة الغربية

وكانةةت الفةةروق لصةةالح , ف الجامعةةةمعةةات الفلسةةطينية بةة ختالالدراسةةة لمسةةتوى الثقافةةة التنظيميةةة للجا

كمةةا أنهةةا أظهةةرت وجةةود فةةروق ذات , مقابةةل بةةاقي الجامعةةات الفلسةةطينية جامعةةة بوليتيكنيةةك فلسةةطين

داللةة إحصةائية فةي تصةورات أفةراد عينةةة الدراسةة لمسةتوى التطةوير األكةاديمي  للجامعةات الفلسةةطينية 

 . ابل باقي الجامعات الفلسطينيةمق وكانت الفروق لصالح جامعة النجاح, ب ختالف الجامعة 

 : إلى توصيات عديدة منهاوقد خلصت الدراسة 

  فةي أدائهةا وعطائهةا ومخرجاتهةا مةن قبةل وزارة التربيةة  تميةزتمنح جوائز سنوية للمؤسسةات التةي

 .  والتعليم العالي

  بمةةةةا فيهةةةةةا  فةةةةي مؤسسةةةةات التعلةةةةيم العةةةةالي التطةةةةوير األكةةةةاديميإعةةةةداد مؤشةةةةرات موحةةةةدة لقيةةةةاس

 .الجامعات

 نشاء نقابة للمخترعين الفلسطينينإختراع من خالل التعزيز ثقافة ا . 

 تعزيز أهم مالمح تدويل التعليم الجامعي في الجامعات الفلسطينية . 

 جميع العاملين في الجامعةإلى  وتوضيحها ستراتيجيةإلالعمل على تعميم األهداف ا . 

  لهاوالمبادرين  المتحمسين  لألفكار الجديدةنظام حوافز خاص بالعاملين تبني . 

 التنويع في قواعد البيانات المتاحة لسد الحاجة البحثية . 

  مركز التميز " تفعيل دور مراكز التعليم والتعلم أو ما يسمى"  . 
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Abstract 

This study aimed at recognizing the role of Organizational Culture in Academic  

Development at the Public Palestinian Universities in the West Bank , through the 

answering the following questions : 

 From the academics administrators perspective whatis the level of  Organizational 

Culture  in  the Public Palestinian Universities? 

 From the academics administrators perspective what is the level of Academic  

Development  in  the Public Palestinian Universities? 

 From the academics administrators perspective is there a statistically significant 

relationship between the Organizational Culture and Academic  Development in the 

Public Palestinian universities? 

To answer the study questions, the Analytical Descriptive Method was adopted and a 

survey was designed , this survey included  the study major variables, and was handed 

out to a stratified random sample , (whereas the cluster is universities) , formed of (169) 

academics administrators of public  Palestinian universities. it is to be noted that the 

overall statistical population was (327), (169) questionnaires were distributed , only 

(153) collected surveys . Finally, data have been entered, processed, and statistically 

analyzed using the SPSS software . 

The current study has concluded with multiple findings, the most important being that, 

The level of Organizational Culture was above the average , the level of Academic 

Development was above the average also , there is a strong Statistically significant 

relationship between Organizational Culture on one hand, and Academic Development 

in Public Palestinian universities on the other, this means that there is a significant role 

for Organizational Culture in the level of Academic  Development  in Public Palestinian 

universities , in addition to that the study findings showed that from the subjects 



 س   

 

perceptions , there are statistically significant differences, depending on the university, 

in the level of Organizational Culture, these differences came in favour of A Palestine 

Polytechnic University as opposed  to other universities . it was also demonstrated that 

from the subjects perceptions, there are statistically significant differences, depending 

on the university, in the level of Academic  Development, these differences came in 

favour of Al Najah National University as opposed  to other universities. 

The study has concluded with several recommendations, most notably:  

 Grant annual awards for institutions distinguished in their performance, giving,and 

findings from the Ministry of Higher Education. 

 Prepare standardized indicators to measure the academic development in Higher 

Education Institutions ,including universities . 

 Enhance the culture of creation through establishing a syndicate for Palestinian 

Inventors.  

 Enhance significant aspects to internationalize university education in Palestinian 

universities.  

 Circulate and clarify the strategic objectives for all employees at the university   

 Adopt an incentive system for enthusiastic employees who have new ideas and 

initiatives. 

 Diversify Databases available to meet the research needs . 

 Activate learning and education centers, or what is so-called "The Excellence 

Centers". 
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 مقدمة الدراسة  1-1

كمةةا تعةةد , ي يبنةةى عليهةةا نهةةوض األمةةم وتقةةدمهايعةةد التعلةةيم العةةالي أحةةد الركةةائز األساسةةية التةة       

ك وذلةة, لتطةةوير المجتمةةع واإلرتقةاء بةةه مصةةدرًا أساسةةيًا ومهمةًا  ( الجامعةات ) مؤسسةات التعلةةيم العةةالي

نجةاح فةي حيةاتهم العلميةة وهو تزويد الطلبةة بمهةارات تةؤهلهم لل, من خالل تحقيق الهدف من وجودها

 .والعملية

حيةةث تسةاهم فةةي قيةةادة , مةة سياسةةيًا واقتصةةاديًا وثقافيةاً إن الجامعةات تمثةةل مصةنعًا لقيةةادات األ        

يةةة األمةة وثقافتهةةا فةةي ظةةل إضةةافة إلةةى أنهةةا تحةافظ علةةى هو , المعلوماتيةةعلميةةة والتكنولوجيةةة و الثةورة ال

وتعتبةر الجامعةات مةن  ,عصر الواقعية فةي النهةوض والتقةدموكذلك تواكب مستجدات ال, العولمةتأثير 

والتةي تحمةل علةى عاتقهةا عبئةًا كبيةرًا فةي , مل في صناعة خدمة التعليم العةاليأهم المنظمات التي تع

اع وتزويةةد أفةةراد المجتمةةع بمهةةارات اإلبةةد, ر البشةةري وبنةةاء رأس المةةال الفكةةرير العنصةةوتطةةوي, تعلةةيم 

وى ومةةا لةةديها مةةن قةة, ملكةةه مةةن بنيةةة أساسةةية معرفيةةة قويةةةباعتبةةار مةةا ت, والقةةدرات العلميةةة, واإلبتكةةار

ومةةا يتةةوفر لةةديها مةةن مراكةةز بحثيةةة ومصةةادر ونظةةم  معلوماتيةةة , وتخصصةةات علميةةة وأدبيةةة, بشةةرية

 (.2117, العصيمي) لى رقي وتقدم المجتمع إتؤدي 

تسةةاعدها فةةي , زامةةًا عليهةةا تبنةةي ثقافةةة تنظيميةةةكةةان ل,  مثلةةه  هةةذا الةةدور الكبيةةر للجامعةةاتونظةةرًا لمةةا ي

 إسةتراتيجيات صةياغة فةي تةؤدي دوًرا مهًمةاكةون الثقافةةة التنظيميةة , هةداف الرئيسةة لهةاتحقيةق األ

 العةاملين فةي اتجاهةات تشةكيل وفةي التنظيميةة, الهياكةل بنةاء المختلفةة, وفةي بأشةكالها المنظمةات

 خلةق االلتةزام فةي وتسةهم بها, خاًصا تميًزا المنظمة تعطي ثقافة المنظمة أن عن فضالً  , المنظمات

 مرجعًيةا إطةاًرا أيًضةا وتشةكل المنظمةة, أال وهةو لألفةراد, الذاتيةة المصةالح مةن وأهةم أكبةر هةو بمةا

 ( 2009, العريقي )المنظمة  في العاملون هب مرشًدا يهتدي وسلوكًيا
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هتمةةام الكثيةةرين مةةن فالسةةفة إ علةةى ومةةن جهةةة أخةةرى فقةةد حظةةي مفهةةوم الثقافةةة التنظيميةةة بشةةكل عةةام

لةةم , أو مةةا يعةةرف بقةةيم  وشخصةةية المنظمةةةأمثةةال سةةقراط وأرسةةطو إال أن الثقافةةة التنظيميةةة , وعلمةةاء

إذ بلغةةت فتةةرة  التسةةةعينيات ذروة , القةةةرن العشةةريند النصةةف الثةةاني مةةن تحظةةى بهةةذا اإلهتمةةام إال بعةةة

االهتمام بالثقافة التنظيمية من قبل الكتاب والباحثين وتناولوهةا مةن عةدة جوانةب وأبعةاد ب عتبارهةا أحةد 

 (. 2113, الصرايرة ) العناصر الهامة لنجاح المنظمات المعاصرة 

ذا مةا انتقلنةا للمشةهد الحاضةةر فواقعنةا والتةةي باتةت تفةرض علةةى , د مةن التحةدياتالحةالي يشةةهد العدية وا 

, ع تناسةةب التعامةةل مةةع تلةةك التحةةدياتالجامعةةات إعةةادة توائمهةةا مةةن خةةالل البحةةث عةةن أهةةداف وصةةي

ويعةد أبةرز هةةذه التحةديات  العولمةة ومةةانتج عنهةا مةن تةةاثيرات اقتصةادية وحضةارية الزمةةت العديةد مةةن 

وثةةورة المعرفةةة والمعلوماتيةةة يعةةد تحةةديًا ,  يالنظةةر فةةي سياسةةات التعلةةيم الجةةامعالةةدول المتقدمةةة إعةةادة 

, لةةيم ضةةرورة إعةةادة النظةةر فةةي أهدافةةهآخةةر أفةةرز مةةا يسةةمى اقتصةةاد المعرفةةة الةةذي يفةةرض علةةى التع

فلقةد حولةت ثةورة االتصةاالت العةالم إلةى قريةة , ت ال تقل أهمية عن تلك التحدياتولعل  ثورة االتصاال

حيةةةث جعلةةةت باإلمكةةةان تحويلةةةه مةةةن تعلةةةيم , التعلةةةيم الجةةةامعياثير األكبةةةر علةةةى كةةةان لهةةةا التةةة, غيرةصةةة

ام ومةةن أبةةرز التحةةديات أيضةةًا التنافسةةية التةةي شةةكلت تحةةديًا أمةة, لةةى أن يصةةبح تعليمةةًا للجميةةعللنخبةةة إ

حيةةث فرضةةت التنافسةةية علةةى تعليمنةةا الجةةامعي ضةةرورة إعةةادة النظةةر , جميةةع الةةدول المتقدمةةة والناميةةة

والةذين علةيهم التنةافس فةي سةوق العمةةل , مسةتوى جةةودة خريجيةه  فةي جةودة مخرجاتةه سةواء مةن حيةث

إن هةةذه التحةةديات ,  (2111,  خضةةير والفريجةةات)  مخرجاتةةه البحثيةةة والعلميةةة ومةةن حيةةث, العةةالمي

سةةةابقة الةةةذكر والتةةةي اتسةةةمت بتسةةةارع مضةةةطرد فةةةي الظهةةةور الجلةةةي علةةةى المسةةةتوى اإلقليمةةةي والةةةدولي 

نما مواكبة هذا التطور, فرص للتوقف واالنتظارزيدًا من اللم تبق م, ي أيضاً والمحل  .         وا 
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, هفةةةةالجمود والركةةةةود ينةةةةاقض سةةةةنة اهلل فةةةةي كونةةةة, وير والتجديةةةةد أمةةةةر ضةةةةروري إسةةةةالمياً إن التطةةةة    

ومةن ثةةم يجةةب علينةةا , مةةة دون نظةةر الةى مصةةدرها أو قائلهةةاوأخةةذ الحك, واإلسةالم ديةةن العقةةل والتفكيةر

ومةا يفرضةةه , أو مشةكالتنا تفكيةرًا عمليةًا ناضةجًا يراعةي تطةور الحيةاة  دائمةًا أن نفكةر فةي كةل قضةايانا

فمةادام التعلةيم ضةرورة ويحتةل منزلةة خاصةة فةي مجةال بنةاء , ن تغيةر وتجديةد حتةى اليتحلةف الركةبم

عةةداده اإلعةةداد الصةةالح  ليةةنهض برسةةالته فةةي الحيةةاه  فةة ن هةةذا التطةةوير ينبغةةي أن يكةةون , االنسةةان وا 

, درويةةة ) رًا ومحققةةةًا لمةةةا يةةراد لةةةه ة واضةةةحة حتةةةى يكةةون تطةةةويرًا فةةةاعاًل مةةؤثمةةن منطلةةةق محةةةدد وغايةة

 بلةو  فةي نجاعةةً  أكثةر لتصةبح  واإلجةراءت العمليةات تعةديل على فالتطوير أيضًا يشتمل,  ( 2118

 مةا حةدود ترسةم عامةة وأطةر محةددات ورسةم وضةع مةن لنةا بةد ال المفهةوم هةذا مةن وانطالقةاً  ,الهةدف

 (2111, بكدار )  .والمنهج  المعالم واضحة تكون متالحقة مراحل عدة في عمله نستطيع

, فالبحةةث إذًا فةةي تطةةوير وتحةةديث التعلةةيم الجةةامعي فةةي عةةالم اليةةوم والةةذي يتميةةز بةةالمتغيرات السةةريعة

وتشةةير الدراسةةات السةةابقة الةةى أن طبيعةةة الجامعةةات ووظيفتهةةا , و حاجةةة ملحةةة ولةةه مبرراتةةه وأهميتةةههةة

مون واإلطةار لمواجهةة قد تغيرت مما تطلب إلةى تغيةر جةذري فةي الفلسةفة والمضةودورها في المجتمع 

وأن ال يقةةف التطةةوير والتغييةةر عنةةد نقطةةة معينةةة بةةل يجةةب االسةةتمرار فيةةه ضةةمن إطةةار , هةةذا التغييةةر

 ( 2111, خضير والفريجات. )مخطط له لمواجهة التحديات المستمرة 

التةةةةي كانةةةةت فكرتهةةةةا عةةةةامال مةةةةن عوامةةةةل صةةةةعوبة تكةةةاد تكةةةةون الجامعةةةةة هةةةةي المؤسسةةةةة الوحيةةةةدة      

مراحةةل تطورهةةا وعلةةى مةةدار  وحةةدث هةةذا خةةالل, مهةةا مةةع مقتضةةيات التطةةوير والتجديةةدتطويرهةةا وتوائ

ذا كنةةا بصةةدد طةةرح بعةةض التصةةورات عةةن التوجهةةات, تاريخهةةا , الحديثةةة لتطةةوير التعلةةيم الجةةامعي وا 

ولكةةن تتوقةةف فعاليةةة هةةةذه , يةةات التطةةويرفانةةه يمكةةن القةةول بانةةه يوجةةد العديةةد مةةن االفكةةار حةةول عمل

وعلةى وجةه , اقتنةاع القةائمين علةى هةذا التعلةيموخاصةة , االفكار وجةدوى األخةذ بهةا علةى االقتنةاع بهةا
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فقةةةد تتحةةةول فكةةةرة الجامعةةةة فةةةي أذهةةةان بعةةةض األكةةةاديميين الةةةى فكةةةرة , األكةةةاديميون مةةةنهمالخصةةةوص 

فعةةةادة مةةةا تواجةةةه محةةةاوالت التطةةةوير , هةةةاإمكانيةةةة تطةةةوير الجامعةةةة مةةةن داخلدوجماطيقيةةةة تحةةةول دون 

طبيعةةةةة العمةةةةل وعةةةةن , ايمةةةةانهم بأفكةةةةار معينةةةةة عةةةةن الجامعةةةةةمقاومةةةةة مةةةةن جانةةةةب االكةةةةاديميين نتيجةةةةة 

 (. 2111,  خضير والفريجات .  )األكاديمي

وليس بمعزل عن هذا كله  الجامعات الفلسطينية  فهي مةن اهةم المؤسسةات والمنظمةات فةي المجتمةع 

ومواجهةةة , لخةةريج الفلسةةطيني القةةادرعلى العمةةلا تةةؤدي دورًا كبيةةرًا فةةي تحديةةد نوعيةةة االنهةة, الفلسةةطيني

لةةذلك يجةةب علةةى الجامعةةات ان تتبنةةى , السةةوق الفلسةةطينية بمختلةةف جوانبهةةاالتحةةديات المختلفةةة فةةي 

, لتسةةتطيع البقةةاء, افسةةية لهةةامةةن شةةانها ان تحقةةق الميةةزة التن, يم اداريةةة جديةةدة ومؤشةةرات عالميةةةمفةةاه

ومةن اهمهةا تبنةي ثقافةة داعمةة ومسةهلة , ئةة اعمةال متطةورة ومتغيةرة نوعةا مةافي بي, والتنافس, تميزوال

بشكل يوائم التطةورات التعليميةة المتغيةرة واالنفجةار المعرفةي الهائةل ,  للتطوير االكاديمي بكافة أنواعه

اكةب للعصةةر مةن خةالل تطبيةق سياسةات وسةلوكيات واجةراءات وانظمةة تضةمن التطةور المسةتمر والمو 

ومةةن تقةةديم الخدمةةة , التعليمةةي الحةةديث لتخةةريج طلبةةة متمكنةةين متةةأثرين بقةةدوة تعليميةةة فةةذه ال تنضةةب

 . عليمية بافضل االحتماالت الممكنةالت

وانطالقٌا مما سةبق فقةد تةم التركيةز علةى مخرجةات ونتةائج الجامعةات الفلسةطينية والةى اي مةدى تتبنةى 

 -لتحقيةةق جةةودة التعلةةيم الجةةامعي,  مسةةهلة لحةةدوث هةةذه النتةةائج الجامعةةات الفلسةةطينة ثقافةةة داعمةةة و 

وهةي التركيةز علةى النتةائج , George Gordon, 2011) - )كأحةد أدوات التطةوير األكةاديمي  

, والقيةةةادة ذات الرؤيةةةة الواضةةةحة, قبةةةل وبعةةةد التخةةرج( الطالةةةب)والتركيةةةز علةةةى المسةةتفيد , نجةةازات واإل

د واإلسةتمراية فةي اإلبةداع والتحسةين , وتطوير العةاملين وتمكيةنهم, والحقائقارة تعتمد على العمليات وا 
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ة الكةادر وعلةى نوعية, وخدمة المجتمع المحلي بتقديم الحلول المسةتمرة , وتطوير الشراكات, واإلبتكار

 .والحصول على جوائز التميز في األداء, بحاث المحكمةوحجم  نشر األ, التعليمي

ومسةةتوى , مسةةتوى الثقافةةة التنظيميةةة بالجامعةةات الفلسةةطينية  الستقصةةاء مةةن هنةةا جةةاءت هةةذه الدراسةةة

      .تبني سلوكيات تدعم تحقيق التطوير األكاديمي في الجامعات الفلسطينية العامة

 مشكلة الدراسة  1-2

قةةةةةف عنةةةةةدها جهةةةةةود األفةةةةةراد إن تحقيةةةةةق األهةةةةةداف فةةةةةي مسةةةةةتوياتها الةةةةةدنيا لةةةةةم يعةةةةةد الغايةةةةةة التةةةةةي ت   

رتفةةاع مسةةتويات االداء الةةى , والمؤسسةةات نمةةا الوصةةول الةةى درجةةة عاليةةة مقبولةةة مةةن إتقةةان العمةةل وا  وا 

واالمةل , هةو الغايةة المنشةودة والسةقف الةذي يحةاول الجميةع الوصةول اليةهأعلى ما يمكن الطموح اليةه 

, طعيمةةة ) للمتميةةز  .... وفةةي عصةةرنا هةةذا يمكةةن القةةول البقةةاء لألذكةةى , الةةذي يطمحةةون فةةي تحقيقةةه

2114) 

و تحقيةةةق مسةةةتويات مةةةن , معةةةات بةةةالتطوير األكةةةاديمي المسةةةتمرمةةةن هنةةةا كةةةان مةةةن الةةةالزم تعهةةةد الجا 

حيةةث تسةةعى المؤسسةةة الحديثةةة بصةةورة ,التميةةز  لتضةةمن لهةةا الوفةةاء بالرسةةالة التةةي أنشةةئت مةةن أجلهةةا

ا باسةتمرار وهةذا يةدفعه, والمحافظةة عليةه, األداء المتميةز مستمرة إلى بلةو  الكفةاءة والفاعليةة وتحقيةق 

سةةةةتراتيجياتها إلةةةةى سةةةةاليب والوسةةةةائل واسةةةةتخدام األ, وتطةةةةوير خةةةةدماتها ومنتجاتهةةةةا, تطةةةةوير أهةةةةدافها وا 

  .والطرائق الفاعلة

فهةي تعتبةر مةن الجامعةات التةي شةهدت  تقةدمًا , إن الجامعات الفلسطينية ليست بمعزل عن هذا كله 

حيةةث  تةةؤدي دورا , وفةةي نوعيةةة خةةدماتها, ملموسةةًا فةةي اةوانةةة االخيةةرة نحةةو تحةةديث وتنويةةع أسةةاليبها

, تواجةه تحةديات عصةر العولمةةة –عةالم كغيرهةا مةن جامعةات ال -إال  انهةا, بةارزًا فةي خدمةة المجتمةع 
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واخةرى مسةتقبلية متوقعةة تتضةمن تحةديات النمةو السةريع فةي , وتحةديات حاليةة , واالنفجةار  المعرفةي 

والتغيةر السةريع , تطةور الهائةل فةي نظةم االتصةال ووسةائله وال, والثورة العلمية والتكنولوجية , المعرفة 

, لجامعةات إعةادة البحةث فةي السياسةاتاألمر الةذي فةرض علةى ا, في طبيعة المهن في سوق العمل 

وتطةةةوير مقةةةةدرات هيئةةةةة , د البشةةةةريةواالهتمةةةةام بةةةالموار , والتطةةةوير اإلداري, والتحفيةةةةز, سةةةتراتيجياتواإل

التنظيمية الداعمةة التةي تشةكل السةلوك  وتبني الثقافة, هيم إدارية جديدةوتبني مفا, التدريس وتحفيزهم 

 .والنمط التعليمي الجامعي

خاصةةةة ونحةةةن فةةةي عصةةةر التكامةةةل ومةةةن جهةةةة أخةةةرى تغيةةةرت طبيعةةةة التعلةةةيم وسةةةرعته تغيةةةرًا كبيةةةرًا و   

  –م كمةةةا تعةةةي  البشةةةرية اليةةةو , ي مجةةةال سةةةعي البشةةةرية وراء المعرفةةةةواإلنجةةةازات الجديةةةدة فةةة, الةةةدولي

عالميةةةة الطمةةةوح و , عرفةةةة وعالميةةةة األزمةةةات واإلنجةةةازاتوعالميةةةة العلةةةم والم –عصةةةر عالميةةةة التفكيةةةر 

األمةةر الةةذي يتطلةةب توعيةةة الشةةعوب بأننةةا نشةةترك فةةي , وعالميةةة القةةيم اإلنسةةانية, والواجبةةات والحقةةوق

ة العةةالم الةةى حاجةةوهةةذا يؤكةةد , وعليةةة كيةةف نفكةةر عالميةةًا ونعمةةل محليةةًا , ومسةةتقبل واحةةدعةةالم واحةةد 

, العجمةي ) .اه المتغيةرات والمشةكالت العالميةةالةذي يتحمةل قةدرًا مةن المسةئولية تجة, المواطن العةالمي

2117 ) 

لجماعيةة للمجتمةع فة ن متابعتهةا ونشةرها يمكةن إنجةازه مةن خةالل الجهةود ا, وطالما أن المعرفة عالميةة

 .ومؤسسات التعليم العالي والجامعيلذلك دخلت األبعاد الدولية في البحوث والدراسات , األكاديمي

 العةةالي التعلةةيم فةةأن, "بكةةدار"المجلةةس اإلقتصةةادي الفلسةةطيني للتنميةةة واإلعمةةار  وحسةةب مةةا أشةةار

 ظةروف نشةأته فةي حيةث مةن ,بةه أحاطةت التةي الخاصةة الظةروف مةن الةرغم وعلةى, الفلسةطيني

دارية مالية أوضاعا وعانى احتالل  إال المستقلة, الدول من العديد عن تختلف قد خاصة وأكاديمية وا 
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 أيضةا يعةي  وهةو كافةة, العةالم أنحةاء فةي تحةدث التةي التوجهةات عةن بعيةدا لةيس المجمةل فةي أنةه

 (2111, بكدار ) . عديدة  جامعات تواجه التي المشكالت ضمن

ع اسةةةتراتيجيات هةةةذه التحةةةديات والتةةةداعيات العالميةةةة فرضةةةت علةةةى الجامعةةةات إتبةةةا وتةةةرى الباحثةةةة أن

 -طةوير االكةاديمي حيةث يتمتةع نهةج  الت, بما فيهةا التطةوير االكةاديمي بأنواعةه كافةةالتغيير المناسبة 

بالجامعةةةةةةات  داء اعضةةةةةةاء هيئةةةةةةة التةةةةةةدريس والطلبةةةةةةةبانعكاسةةةةةةات ايجابيةةةةةةة علةةةةةةى ا -كمةةةةةةنهج تطبيقةةةةةةي

ويةؤدي األخةذ بةه إلةى التحسةين والتميةز وصةواًل الةى رؤيةة , ويعد مصةدرًا للميةزة التنافسةية , الفلسطينية

 .لى مواكبة تطورات العصروا  , الجامعة المنشودة

بعةةض المؤشةةةرات التةةةي تطمةةح وتسةةةعى الجامعةةةات  تقصةةةي  فقةةةد تناولةةةت الدراسةةة, ومةةن هةةةذا المنطلةةق

لعمليةة األكاديميةة وتحسةين اجةل تعزيةز نمةو ا  مةن والعمةل علةى تنميتهةا , محليًا الى ضةرورة تواجةدها

فةةي إحةةةداث فةة لى أي مةةةدى يسةةاهم مسةةتوى الثقافةةةة التنظيميةةة السةةةائدة فةةي الجامعةةات العامةةةة  , أدائهةةا

 . التطوير األكاديمي

  :تكمن في السؤال الرئيس التالي , وعلى هذا فان مشكلة الدراسة 

للجامعات الفلسطينية العامة في الضفة الغربية ما دور الثقافة التنظيمية في التطوير األكاديمي " 
 "وجهة نظر األكاديميين اإلداريين ؟ من 
 
 

  الدراسة اسئلة 1-3

جابةة عةن االسةئلة إلوذلةك مةن خةالل ا, بةة عةن السةؤال الةرئيس السةابق ذكةرهتحاول هذه الدراسةة االجا

 :وجهة نظر األكاديميين اإلداريين من, التالية
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 ؟ السائدة في الجامعات الفلسطينية التنظيميةما مستوى الثقافة . 9

 :وذلك من خالل االجابة عن االسئلة الفرعية التالية  

 ؟ ستراتيجي في الجامعات الفلسطينيةما مستوى الثقافة التنظيمية من خالل البعد اإل. أ

 ؟التنظيمي في الجامعات الفلسطينيةما مستوى الثقافة التنظيمية من خالل البعد . ب

 ؟اإلبداعي في الجامعات الفلسطينيةما مستوى الثقافة التنظيمية من خالل البعد . ج

 ؟( Stakeholders )ما مستوى الثقافة التنظيمية من خالل بعد االنفتاح على البيئة الخارجية . د

 ؟الحالي  في الجامعات الفلسطينية ما مستوى التطوير األكاديمي. 2

ألكةاديمي فةي الجامعةةات حصةائية بةين  الثقافةة التنظيميةةة والتطةوير اإهةل توجةد عالقةة ذات داللةةة . 3

 ؟ الفلسطينية

 :ابة على االسئلة الفرعية التاليةوذلك من خالل االج  

وبةين التطةوير االكةاديمي فةي ,هل توجد عالقة بين الثقافة التنظيمية مةن خةالل البعةد االسةتراتيجي . أ

 الجامعات الفلسطينية ؟

كةاديمي فةي ألوبةين التطةوير ا, بين الثقافة التنظيميةة مةن خةالل البعةد التنظيمةي  هل توجد عالقة. ب

 ؟الجامعات الفلسطينية

التطةوير األكةاديمي فةي  وبةين , بةداعيإلهل توجد عالقة بةين الثقافةة التنظيميةة مةن خةالل البعةد ا. ج

 الفلسطينية؟الجامعات 
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هةةةةةةل توجةةةةةةد عالقةةةةةةة بةةةةةةين الثقافةةةةةةة التنظيميةةةةةةة مةةةةةةن خةةةةةةالل بعةةةةةةد االنفتةةةةةةاح علةةةةةةى البيئةةةةةةة الخارجيةةةةةةة . د

(Stakeholders ) التطوير األكاديمي في الجامعات الفلسطينية؟ ,وبين 

فراد عينة الدراسة لمسةتوى الثقافةة التنظيميةة أهل توجد فروق ذات داللة احصائية  في  تصورات . 4

 فلسطينية تعزى لمتغير الجامعة؟السائدة في الجامعات ال

فةةةةراد عينةةةةة الدراسةةةةة لمسةةةةتوى التطةةةةوير أهةةةةل توجةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةة احصةةةةائية فةةةةي  تصةةةةورات . 5

 االكاديمي في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة؟

 أهمية الدراسة  1-4

 همية العلميةألا 1-4-1

, المنظمةةةة فةةي  درجةةةة  تطويرهةةةاشخصةةية هميةةة الموضةةةوع الةةذي تناولتةةةة الدراسةةة حيةةةث يعكةةةس أ .9

فةةةي   اً صةةةبح كةةةل شةةةيء قائمةةةأبعةةةد ان  والعالميةةةة وانفتاحهةةةا علةةةى التغيةةةرات فةةةي السةةةاحة العلميةةةة

 .ت على المنافسة والتحسين والتميزالجامعا

 :التي بحثت في - إطالع الباحثةفي حدود  -ندرة الدراسات العلمية   .2

 ة  المطروحة للجامعات الفلسطينيةبعر ألبعاد األمستوى  الثقافة التنظيمية من خالل ا . 

 األكاديمي للجامعات الفلسطينية مستوى التطوير. 

 كاديمي للجامعات الفلسطينيةألالعالقة بين الثقافة التنظيمية والتطوير ا. 

وبالتةةةةالي رفةةةةد للمكتبتةةةةين العربيةةةةة والفلسةةةةطينية بدراسةةةةة قةةةةد تكةةةةون االولةةةةى مةةةةن نوعهةةةةا تحةةةةاكي الثقافةةةةة 

 . للجامعات الفلسطينية العامة  في التطوير األكاديميالتنظيمية ودورها 
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هةذه الدراسةة فة ن لةذلك ,  الصعوبة والحساسية ويحتاج الدقة قياس الثقافة التنظيمية امر في غاية. 3

بعةةاد شةاملة  تشةكل فلسةفة المؤسسةةة التعليميةة الالزمةة مةةن أقامةت بقيةاس الثقافةة التنظيميةةة مةن خةالل 

بعةةد االنفتةةاح علةةى , البعةةد االبةةداعي, البعةةد التنظيمةةي, البعةةد االسةةتراتيجي) الباحثةةة وهةةي وجهةةة نظةةر 

  .((Stakeholdersالبيئة الخارجية 

 االهمية للمجتمع قيد الدراسة  1-4-2

خةراج الدراسةات  إلةىتوجيةه جهةود بعةض اعضةاء هيئةة التةدريس فةي تساهم هذه الدراسةة . 4 البحةث وا 

 .بهذه المعلومات في الجامعةمعنية التي توفر المعلومات للدوائر ال

جةةراءات لزيةةادة إاتخةةاذ فةةي  ار فةةي المسةةتويات العليةةا بالجامعةةةتسةةاعد نتةةائج الدراسةةة صةةانعي القةةر . 5

جادته تحسين مكونات النظام األكاديمي وواقةع , لى مستوى التطوير األكةاديمي فيهةابعد االطالع ع وا 

ومةةن , اتالقةةيم والفلسةةفة التعليميةةة فةةي الجامعةةبعةةاد رئيسةةة تشةةكل أالثقافةةة التنظيميةةة  مةةن خةةالل اربعةةة 

 . معرفة مستوى العالقة بين الثقافة التنظيمية والتطوير االكاديمي في الجامعة

واهميةة مواصةلة , تقديم مقترحةات لعنةاوين بحثيةة مشةتقة مةن هةذه الدراسةة لسةعة محاورهةا وأبعادهةا. 6

جهةةة ودائةةرة ضةةمان الجةةودة مةةن جهةةة  الجهةةود البحثيةةة وخصوصةةًا فةةي دائةةرة التخطةةيط والتطةةوير مةةن

 .خرى في الجامعات للحصول على المعلومات الدقيقة التي تساهم في  صنع القرار أواًل بأولَأ

 األهمية للمجتمع الفلسطيني  1-4-3

تبنةي ثقافةة التطةوير  فة ن لةذا الفلسةطينية, كبةرى الجامعةات العامةة مةن الفلسةطينية الجامعةات تعةد. 7

ومةةةا بنةةةاء , يجابةةةًا علةةةى نوعيةةةة الخةةةريج الفلسةةةطيني المؤمةةةل عليةةةه فةةةي المسةةةتقبلإاالكةةةاديمي سةةةتنعكس 

 .فراده وكوادرهأال بإالمجتمع 
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 همية للباحثة ألا 1-4-4

هةو بمثابةة تجربةة , ثراء خبرة ومهارات الباحثة في البحث بمواضيع ضمن اهتماماتهةا الشخصةية إ. 8

ور ومواصةلة التحةري وتخصةيص موضةوع التطةةوير فريةدة مةن نوعهةا للباحثةة تطمةح فيهةا بةةالنمو والتطة

 .األكاديمي للدراسة والبحث في السنين القادمة ونيل الدرجات العلمية األعلى

 الدراسة أهداف 1-5

 :تهدف هذه الدراسة الى تحقيق االهداف التالية

 .معرفة مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسطينية. 9

  الثقافة التنظيمية من خالل االبعاد التالية معرفة مستوى: 

 ستراتيجي إلالبعد ا. أ
 البعد التنظيمي . ب
 بداعي إلالبعد ا. ج
 ( Stakeholders)بعد االنفتاح على البيئة الخارجية . د

 .معرفة مستوى التطوير األكاديمي في الجامعات الفلسطينية . 2

بةةين الثقافةةةة التنظيميةةةة والتطةةةوير األكةةةاديمي فةةةي  معرفةةة مةةةدى تةةةوافر عالقةةةة ذات داللةةةة احصةةةائية. 3

ديمي للجامعةةةةات وبالتةةةةالي معرفةةةةة دور الثقافةةةةة التنظيميةةةةة فةةةةي التطةةةةوير االكةةةةا, الجامعةةةةات الفلسةةةةطينية

 .الفلسطينية العامة
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لمسةتوى الثقافةة التنظيمةة السةائدة فةي  إلداريين االكاديميينبين ا( إن وجدت)التعرف على الفروق . 4

 .الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة

اإلداريةةةين لمسةةةتوى التطةةةوير األكةةةاديمي فةةةي كةةةاديميين بةةةين األ( إن وجةةةدت)التعةةةرف علةةةى الفةةةروق . 5

  الجامعات الفلسطينية العامة

يةةةر المحلةةي مةةن خةةةالل معرفةةة مةةدى تعزيةةةز الجامعةةات الفلسةةطينية لعالقتهةةةا بةةالمجتمع المحلةةي وغ. 8

 .Stakeholdersقياس بعد االنفتاح على البيئة الخارجية 

لتوجيةه المزيةد مةن الجهةود العلميةة نحةو بلةورة إطةار علمةي  , اثارة تفكيةر البةاحثين حةول الموضةوع. 1

فكةةر االداري يعتمةةد علةةى ال, مقبةةول ومالئةةم لقيةةاس التطةةوير االكةةاديمي للجامعةةات الفلسةةطينية وغيرهةةا

 . اساسًا لهىء االدارية والمباد

 متغيرات الدراسة  1-6

البعةةد , البعةةد التنظيمةةي, البعةةد االسةةتراتيجي):  الثقافةةة التنظيميةةة بابعادهةةا األربعةةة  :المتغيررر المسررتقل

 (Stakeholders)بعد االنفتاح على البيئة الخارجية , اإلبداعي

 .العامة الفلسطينية للجامعات  التطوير األكاديمي: المتغير التابع

 حدود الدراسة 1-7

الثقافةةةة  التنظيميةةةة مةةةن خةةةالل أربعةةةة  علةةةى مسةةةتوىهةةةذه الدراسةةةة  اقتصةةةرت:الحةةدود الموضةةةوعية  -9

بعةةد االنفتةةاح علةةى البيئةةة الخارجيةةة , البعةةد اإلبةةداعي, البعةةد التنظيمةةي ,البعةةد اإلسةةتراتيجي)أبعةةاد هةةي 

(Stakeholders ) ), وبيةان دور هةذه االبعةاد فةي التطةوير األكةاديمي فةي الجامعةات الفلسةطينية ,

الثقافةةة التنظيميةةة مةةن جهةةة والتطةةوير األكةةاديمي مةةن جهةةة  أبعةةاد وذلةةك مةةن خةةالل دراسةةة العالقةةة بةةين
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واقتصةةةرت .اخةةةرى مةةةن خةةةالل وجهةةةة نظةةةر األكةةةاديميين اإلداريةةةين فةةةي الجامعةةةات الفلسةةةطينية العامةةةة 

حديةةةد دورهةةةا فةةةي التطةةةوير لت  العالقةةةة االرتباطيةةةة بةةةين ابعةةةاد الثقافةةةة التنظيميةةةة الدراسةةةة علةةةى دراسةةةة

 .ولم تتطرق الى دراسة األثر بين المتغيرين, األكاديمي

مةةة العاملةةة فةةي الضةةفة تةةم تطبيةةق هةةذه الدراسةةة علةةى الجامعةةات الفلسةةطينية العا: الحةةدود المكانيةةة -2

 : الغربية وهي

, وجامعةة بيرزيةت, وجامعةة القةدس, وجامعةة بيةت لحةم, بوليتيكنيةك فلسةطينوجامعةة , جامعة الخليةل)

 (.وجامعة النجاح الوطنية

العةةاملين فةةي , مةةن حملةةة الماجسةةتير أو الةةدكتوراة ,جميةةع األكةةاديميين اإلداريةةين: شةةريةالحةةدود الب -3

 .لسطينية العامة في الضفة الغربيةالجامعات الف

 2198-2196دراسة في الفصل األول والثاني للعاميين أجريت هذه ال: الحدود الزمانية -4

  مصادر جمع المعلومات 1-8

 :مات من مصادر أولية وثانويةتم جمع البيانات والمعلو 

رسةائل الةدكتوراة  شةملتمباشرة بالموضةوع الغير من خالل الدراسات ذات الصلة : ية المصادر الثانو 

وعلةى مةةا , ةومجةالت محكمة,  ومقةاالت علميةة,  والمراجةع, والكتةب  ,واالوراق العلميةة  ,والماجسةتير

االطةةالع  و, بعةةض المكتبةةات الفلسةةطينية وقةةد قامةةت الباحثةةة بزيةارة, نترنةتهةو منشةةور علةةى شةةبكة اإل

مةن موقةع  وزارة التربيةة والتعلةيم  وتم الحصول على البيانات ايضةاً , ى قواعد البيانات المتوافرة فيهاعل

 .فلسطينية العامة موضع الدراسةللكل جامعة من الجامعات ا ومن المواقع اإللكترونية
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لتحقيةةق هةةةذا   تةةم الحصةةةول علةةى المعلومةةات االوليةةةة مةةن خةةالل اسةةةتبانة صةةممت: وليةةةألالمصةةادر ا

 .عض فقراتها على نتائج بحوث سابقةالغرض مشتملة ب

 هيكلية الدراسة  1-9

 :هذه الدراسة من خمسة فصول كاةتيتكونت 

 واالسةئلة, والمشةكلة ,المقدمةة: ويتضةمن ,يحتةوي علةى االطةار العةام للدراسةة :الفصل االول ,

, وهيكليةةة الدراسةةة, جمةةع المعلومةات ومصةةادر, والحةدود  ,والمتغيةةرات , هةةدافألوا ,واالهميةة

 .والتعريفات االجرائية 

 والدراسات السابقة ,ى االطار النظري للدراسة الحاليةيحتوي عل :الفصل الثاني. 

  مةنهج الدراسةة:  دراسة المتضمنة نموذج الدراسة مةنيحتوي على منهجية ال :الثالثالفصل ,

والمعالجةةةة  ,ءات تطبيةةةق أداة الدراسةةةةاجةةةر ا  و , وأداة الدراسةةةة, وعينةةةة الدراسةةةة, تمةةةع الدراسةةةةمج

 .ومحددات الدراسة, حصائيةإلا

 عرض نتائج الدراسة :الفصل الرابع. 

 وصةةيات ومقترحةةات وتقةةديم الت, قشةةة النتةةائجومنا, عةةرض ملخةةص النتةةائج :الفصررل الخررامس

  .ألبحاث مستقبلية

 جرائية إلالتعريفات ا 1-11

 المنظمةة  أعضةاء تفكيةر مةنهج تشةكل التةي والمعتقدات القيم مجموعة هي :الثقافة التنظيمية

دراكاتهم  وخارجهةا المنظمةة داخل لألشياء وتفسيرهم مالحظاتهم أسلوب في تؤثر ثم ومن ,وا 
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 رسةالة تحقيةق ألجةل المتبةع وأسةلوبها اإلدارة األفةراد وممارسةات سةلوك علةى ممةا يةنعكس

 (2006,أبو بكر. ) المنظمة

  وعرفهةةاJones ت أعضةةاء أيضةةًا مجموعةةة مةةن القةةيم والمعةةايير المشةةتركة التةةي تحكةةم تفةةاعال

 (Jones  ,2007.)وكذلك مع الناس خارج المنظمة , المنظمة مع بعضهم البعض

 (جرائرري إلالتعريررف ا) ميررة للمسسسررات التعليميررة ومنهررا الجامعررات وصررف الثقافررة التنظي: 

وذلةةك مةةن خةةالل   هةةي ذلةةك اإلطةةار الةةذي يحكةةم ويوجةةه ويفسةةر سةةلوك العةةاملين فةةي الجامعةةة

مةةن , عةةةمجموعةةة القةةيم والمعتقةةدات واالفتراضةةات األساسةةية التةةي يشةةترك بهةةا أعضةةاء الجام

القةةةةةيم والمعتقةةةةةدات التةةةةةي يتباهةةةةةا القةةةةةادة وتنشةةةةةأ متةةةةةأثرة مةةةةةن , اجةةةةةل تحقيةةةةةق أهةةةةةداف الجامعةةةةةة

م جهةةود العةةاملين وتعبةةر عةةن الطريقةةة التةةي يةةتم بهةةا توحيةةد وتنظةةي, فةةي الجامعةةة ونوالمسةةؤول

فةةي ظةةل تكيفهةةا مةةع , بةةداعإلومةةا تتبنةةاه مةةن انمةةاط سةةلوكية تشةةجع فيهةةا ا, للوصةةول للفاعليةةة

 .   بيئة الداخلية و البيئة الخارجيةالتغيرات لل

 هةةةو مةةةا يشةةةتمل عليةةةه النظةةةر للمسةةةتقبل مةةةع تحليةةةل المتغيةةةرات الداخليةةةة  :سرررتراتيجيإلالبعرررد ا

والخارجيةةة للتطةةوير المسةةتمر فةةةي الرؤيةةة والرسةةالة والسياسةةات واألهةةةداف الجامعيةةة بمةةا يفةةةي 

 .تحقيق متطلبات التطوير األكاديمي

 فةةةي ها وتوحيةةةدجهةةةود العةةةاملين العمليةةةة التةةةي يةةةتم بموجبهةةةا ترتيةةةب  يشةةةمل: البعرررد التنظيمررري

 .ة وكفاءةهداف بفعاليإللى تحقيق اإمختلف الدوائر واالقسام بطريقة تقود 
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 تطةوير   فكةار الجديةدة ألفي تبنةي ا الجامعة إدارة تؤديهيشمل  الدور الذي : بداعي إلالبعد ا

لتكةون   لمخةاطرة بظةل بيئةة تعليميةة منافسةةدرجةة الحرية بالتعبير وتناقل الخبرات و وا المعرفة

  .نحو االبتكار والريادةسبق ألا

 نفترراح علررى البيئررة الخارجيررة إل بعرد ا(Stakeholders):  إدارة تؤديةةهيشةمل الةةدور الةذي 

في التشبيك والتواصل مع عدة أطراف انسجامًا منها مع البيئة الخارجيةة فةي تحقيةق  الجامعة

 .  كمنافس قوي في البيئة التعليمية ومتبادلة للبقاء ,مصالح مشتركة

   أصررحاب المصررال(Stakeholders)  (جرائرري إلالتعريررف ا):  هةةم الفئةةات الخارجيةةة التةةي

تتعامةةةةةل مةةةةةع الجامعةةةةةة بشةةةةةكل مباشةةةةةر مةةةةةن اجةةةةةل تبةةةةةادل المعلومةةةةةات والمصةةةةةالح والخبةةةةةرات 

 .كاديميةألا

 هةدف تحسةين كفاءتةه ب, التغيير الكيفي المقصود والمةنظم فةي بنيةة النظةام ومكوناتةه  :التطوير

وقد اعتمةدت الباحثةة هةذا التعريةف تعريفةًا , (p78.Shipman,et.al,1997) .وزيادة فعاليته

 .جرائيًا في هذا البحثإ

  المةنظم فةي بنيةة النظةام االكةاديميالتغيير الكيفةي و : التطوير إجرائيًا في هذه الدراسةوعرف ,

 .هدف تحسين كفاءته وزيادة فعاليتهب

 لةى إحةداث تغييةر إبداعية تهةدف إهو عملية : يمي وقد عرفته الدراسة إجرائياً التطوير األكاد

والتي تقودها إدارة الجامعةة مةن خةالل دوائةر وكليةات الجامعةة , في مكونات النظام التعليمي 

جةةل الوصةةول ألعلةةى درجةةات التميةةز فةةي المخرجةةات التعليميةةة وبالشةةكل الةةذي أالمختلفةةة مةةن 

 . يلبي حاجات المستفيدين ورغباتهم 
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  ( 91)فةي بنةد رقةم ( 99)حسب ما ورد في القةانون الفلسةطيني رقةم تعرف الجامعة  :الجامعة

وتقةةةدم بةةةرامج , مةةةا ال يقةةةل عةةةن ثةةةالث كليةةةات جامعيةةةة منهةةةا المؤسسةةةة  التةةةي تضةةةم كةةةالً "بأنهةةةا 

وللجامعةةة أن تقةةدم بةةرامج  ,"الدرجةةة الجامعيةةة األولةةى"تعليميةةة تنتهةةي بمةةنح درجةةة البكةةالوريوس 

بلوم أو الماجسةةتير أو الةةدكتوراه , ويجةةوز لهةةا أن تقةةدم للدراسةةات العليةةا تنتهةةي بمةةنح درجةةة الةةد

بشةأن التعلةيم ( 99)قانون رقةم " ) برامج تعليمية تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم

 ( .9118, العالي

  هةةةا فةةةي الدراسةةةة الحاليةةةة الجامعةةةات افلسةةطينية التقليديةةةة العامةةةة فةةةي الضةةةفة الغربيةةةة منويقصةةد

, لوطنيةةوهةي جامعةة النجةاح ا (2196 \ 2195)حسب ماورد في الدليل اإلحصائي السنوي 

ك فلسةطين جامعةة بوليتيكنية, جامعةة الخليةل, جامعة بيت لحم, جامعة القدس, جامعة بيرزيت

 (   2196, وزارة التعليم العالي) 

 عرفته الدراسة إجرائيًا أنه كةل مةن يعمةل بمهنةة التةدريس الجةامعي ويشةغل : األكاديمي اإلداري

علةةةةةى درجةةةةةة الماجسةةةةةتير أو والحاصةةةةةل  ,ةفةةةةةي الجامعةةةةةات الفلسةةةةةطينية العامةةةةة منصةةةةةبًا إداريةةةةةاً 

أو , أو اسةةتاذ مسةةاعد, أو اسةةتاذ مشةةارك, اسةةتاذ)ن ذوي الرتةةب األكاديميةةة  ويعةةد مةة, الةةدكتوراة

 .(أو مدرس, ضرمحا

 عرفتها الدراسة إجرائيًا هي جميع األعمال التي تقةوم بهةا القيةادات الجامعيةة : اإلدارة الجامعية

لتحقيةةق أهةةداف محةةددة فةةي    (رؤسةةاء األقسةةام  –عمةةداء الكليةةات  –رئةةيس الجامعةةة ونوابةةه ) 

 . ةنسب االتجاهات اإلدارية المعاصر ظل الموارد المتاحة للجامعة عن طريق تطبيق أ
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 االطار النظري : المبحث االول   1-2

 المقدمة 1-1-2

فيةةه مةةن تأصةةيل مفةةاهيمي  لمةةا, فقةةد تةةم التطةةرق الةى اإلطةةار النظةةرينظةرًا لمةةا تقتضةةيه طبيعةةة الفصةةل 

مبحةةةث األول إلةةةى جةةةزأين فقةةةد تةةةم تقسةةةيم ال, ذات العالقةةةة المباشةةةرة بموضةةةوع الدراسةةةة , للمصةةةطلحات

 :رئيسين هما

  .المواضيع المتعلقة بالثقافة التنظيمية:الجزء األول 

  .المواضيع المتعلقة بالتطوير األكاديمي: الجزء الثاني 

 الثقافة التنظيمية   2-1-2

 التطور التاريخي للثقافة التنظيمية   2-1-2-1

وكةةةان ذلةةةك مةةةن , اسةةةتعمل مصةةةطلح الثقافةةةة التنظيميةةةة ألول مةةةرة مةةةن طةةةرف الصةةةحافة المتخصصةةةة 

ركنةةًا خاصةةًا  fortuneوأدرجةةت مجلةةة , business week طةةرف المجلةةة االقتصةةادية األمريكيةةة 

بكتةاب  T.E. Deal ,A.A.Kennderyإلةى أن جةاء الباحثةان  corporate cultureتحةت عنةوان 

بةةرو  وقاسةةمي . ) واضةةعين بةةذلك اللبنةةة األولةةى لهةةذا المفهةةوم corporate cultureتحةةت عنةةوان 

,2115) 

باعتبارهةةةا ( الثقافةةةة التنظيميةةةة)فةةةي مطلةةةع التسةةةعينيات تزايةةةد اهتمةةةام علمةةةاء السةةةلوك التنظيمةةةي بقضةةةية 

ةةا يتةةرك أثةةرًا بالغةةًا علةةى سةةلوك بةةداعهم عةةاماًل منتجةةًا لمنةةاخ العمةةل, مم   .األفةةراد ومسةةتويات إنتةةاجهم وا 

 ( 2114, البريدي)

ولقةد زاد االهتمةةام بهةةذا المفهةةوم بنةةاًء علةةى مةةا حققتةةه المنظمةةات اليابانيةةة الناجحةةة فةةي مجةةال اسةةتعمال 

مثةةل اعتمادهةةا علةةى جماعيةةة العمةةل والمشةةاركة القائمةةة علةةى الثقةةة , القةةيم الثقافيةةة فةةي إدارة المنظمةةات
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وتنميةةةة مهةةاراتهم وقةةدراتهم االبتكاريةةةة إضةةافة إلةةى المةةةودة والتفةةاهم بةةين أعضةةةاء , بالعةةاملينواالهتمةةام 

ومةةن  أهةةم . theory z culture ( z)وتعمةةق أكثةةر هةةذا االهتمةةام بعةةد ظهةةور نظريةةة , المنظمةةة 

هةةي إعةةادة توجيةةه االهتمةةام إلةةى العالقةةات اإلنسةةانية فةةي عةةالم :  (Z)األمةةور التةةي تقةةوم عليهةةا نظريةةة 

حيةةةث ظهةةةرت هةةةذه الثقافةةةة  فةةةي الواليةةةات المتحةةةدة  , فةةةي مختلةةةف المسةةةتويات التنظيميةةةة, مؤسسةةةاتال

 .األمريكية , وتشير إلى تطبيق أمريكي للنمط الياباني في اإلدارة 

 : وهناك العديد من النظريات األخرى منها

تتمثةةةل فةةةي , نةةةةالتةةةي تنطلةةةق مةةةن مبةةةدأ أن كةةةل ثقافةةةة تنظيميةةةة تتميةةةز بةةةروح معي( نظريةةةة روح الثقافةةةة)

, ات القةادة, والعةاملين فةي المنظمةةحيث تسيطر تلةك الةروح علةى شخصةي, مجموعة من الخصائص 

 .ن خالل ثقافة المنظمةوهي تحدد النمو الثقافي الممكن تحقيقه م

وتتمحةةةور أفكةةةار هةةةذه النظريةةةة علةةةى الطريقةةةة التةةةي يتعامةةةل بهةةةا أفةةةراد ( نظريةةةة التفاعةةةل مةةةع الحيةةةاة)و

 .حولهمالتنظيم مع من 

حيةةث تعتمةةد هةةذه النظريةةة علةةى الخبةةرة المكتسةةبة التةةي يعطيهةةا ( نظريةةة سةةجية الثقافةةة)باإلضةةافة إلةةى 

 (2002,عبداهلل .)أعضاء التنظيم قيمة معينة مشتركة, وتعبر هذه الخبرة على الصيغة العاطفية

يمةةةي بقضةةةية وممةةةا تجةةةدر اإلشةةةارة إليةةةه أن فةةةي مطلةةةع التسةةةعينات تزايةةةد اهتمةةةام علمةةةاء السةةةلوك التنظ

ةةةا يتةةةرك أثةةةرًا بالغةةةًا فةةةي سةةةلوك األفةةةراد ( الثقافةةةة التنظيميةةةة) باعتبارهةةةا عةةةاماًل منتجةةةًا لمنةةةاخ العمةةةل, مم 

بداع  (2004,البريدي ). همومستويات إنتاجهم وا 

وقةةد ازداد االهتمةةام بمفهةةوم ثقافةةة المنظمةةة بعةةد أن الحةةظ المختصةةون فةةي حقةةل علةةوم االدارة والتنظةةيم 

ففةي الماضةي كةان , ار القيمي والخصةائص المميةزة عةن غيرهةا مةن المؤسسةات أن لكل مؤسسة االط
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أمةةا فةةي الوقةةت الحةةالي فةةالفرد ينتقةةل مةةن مؤسسةةة إلةةى , الفةةرد يعمةةل طةةوال حياتةةه فةةي مؤسسةةة واحةةدة 

, قةةد تكةةون فةةي مجةةال مخةةالف تمامةةاً ,  كالتعاقةةد مةةع مؤسسةةة اخةةرى -وقةةد يشةةتغل بنظةةام آخةةر, أخةةرى

, بوحنيةةة. ) وتفهمةةًا لطبيعةةة اللةةوائح واألنظمةةة, وهةةو مةةا يتطلةةب تأقلمةةًا مةةع االنمةةاط اإلداريةةة الجديةةدة 

2003 ) 

 مفهوم  الثقافة التنظيمية  2-2-1-2

وتنوعةةةةت االسةةةةاليب التةةةةي تعةةةةاطى معهةةةةا , تعةةةةددت المفةةةةاهيم التةةةةي تناولةةةةت موضةةةةوع ثقافةةةةة المنظمةةةةة 

فقةةد انبثةةق مفهةةوم , تلفةةت المةةداخل التةةي تناولةةت مفهومهةةاواخ, البةةاحثون  المهتمةةون فةةي هةةذا  المجةةال

وهةةةةذا يرجةةةةع إلةةةةى ظهةةةةور , أدبيةةةةات اإلدارة والسةةةةلوك التنظيمةةةةيالثقافةةةةة التنظيميةةةةة فةةةةي األسةةةةاس مةةةةن 

 (1998, النعمي. )زايد مشكلتها التنظيميةالمنظمات الحديثة وت

نمةةةا طةةةوروا كثيةةةرًا مةةةن  ,ف محةةةدد لمفهةةةوم الثقافةةةة التنظيميةةةةولةةةم يتوصةةةل علمةةةاء التنظةةةيم إلةةةى تعريةةة  وا 

ن كةةان بعضةةةها يكمةةل بعضةةًا, وقةةةد اسةةتخدم مفهةةوم الثقافةةةة , التعريفةةات التةةي يغلةةب عليهةةةا التةةداخل  وا 

والقةةةيم , مثةةةل القةةةيم والنمةةةاذج االجتماعيةةةة , التنظيميةةةة كمظلةةةة تةةةؤوي الكثيةةةر مةةةن المفةةةاهيم اإلنسةةةانية 

 (. 1992, هيجان)والتكنولوجية وتأثيراتها  األخالقية

 عكس منم فمنه,  دراسات عدٌد كبيٌر من التعريفات من خالل مراجعة االدبيات وال الباحثة الحظت

 مكوناتهةا بتةأثير عرفهةا ومةنهم مةن ,بوظائفهةا  مةن عرفهةا ومةنهم, لهةا العناصةر المكونةة هةاتعريف فةي

تةم فيهةا دراسةة أو حسةب أغةراض دراسةتهم والبيئةة التةي , كةٌل حسةب المنظةور الخةاص, السةلوك علةى

 . وتبرز من خاللها, يزها عن غيرها إذ لكل بيئة تنظيمية ثقافة تم, لثقافة التنظيميةا
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يبةين  عةرًض ألبةرز التعريفةات التةي تكونةت لةدى البةاحثين والمهتمةين فةي ( 2-1) وفيما يلي الجدول 

  .هذا المجال

 أبرز تعريفات الباحثين والمهتمين للثقافة التنظيمية( :  0-8)جدول 

 الثقافة التنظيمية: التعريف  المسلف/ الباحث 

 (2006,أبو بكر) 

دراكةاتهم  أعضةاء تفكيةر مةنهج تشةكل التةي والمعتقدات القيم مجموعة المنظمةة وا 
 المنظمةة داخةل لألشةياء وتفسةيرهم ,مالحظةاتهم  أسةلوب فةي تةؤثر ثةم ومةن ,

 المتبةع وأسةلوبها اإلدارة وممارسةات, األفةراد  سلوك على مما ينعكس ,وخارجها
 المنظمة رسالة تحقيق ألجل

(Jones  ,2007)  مجموعة من القيم والمعايير المشتركة التي تحكم تفاعالت أعضاء المنظمة
 .وكذلك مع الناس خارج المنظمة, مع بعضهم البعض 

Griffi &Moorhead,1989)) اكتشاف كيفية وتنمية تطوير المجموعة يعطي الذي النموذج المفترض هي 
 .والخارجية  العوامل الداخلية مشاكل ومواجهة

 (2007, شبير)
 وتحكم ,المنظمة  في العاملين بين السائدة والمعتقدات مجموعة القيم

 الفعال األداء على رتؤث وبالتالي ,أداء العاملين على وتؤثر ,تصرفاتهم
 .للمنظمة

 ( 2005, علي ) 
 
 

 سلوك تحكم التي واألعراف واالتجاهات والمعايير والمعتقدات القيم نظام
 التي للكيفية الكلية المحصلة هي التنظيمية فالثقافة داخل المنظمة, األفراد
 .عاملين بالمنظمة كأعضاء األفراد بها يفكر

 ( 2008,المربع )

 تشك ل التي والمدركات الرسمية والقي م غير المعتقدات من مشتركة مجموعة
األساسية  القواعد تشكل سلوكيات عليها ويترتب اتجاهات,وترسخ  انطباعات,

 تدعم كعناصر, والكفاءة  الفاعلية أسس وفق ,المنظمات في العاملين ألداء, 
 .الجيد األداء

Mcshane & Von Glinow, 
2005) ) 
 

 طريقة التي تحكم المشتركة والمعتقدات والقيم لالفتراضات النمط األساسي
 .والفرص الموجودة  نحو المشكالت المنظمة داخل العاملين وتصرف تفكير

 1992 )هيجان , )
 

 في بدورها القيم تؤثر هذه ما, منظمة في النفوذ ذوي األفراد قيم عن تعبير هي
 األسلوب الذي تحدد كما األفراد, سلوك وفي المنظمة, من الملموسة الجوانب
داراتهم قراراتهم في األفراد هؤالء ينتهجه  .ومنظماتهم لمرؤوسيهم وا 
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Schein,2004)) 

نمط من االفتراضات األساسية مبتدعةة أو مطةورة مةن قبةل جماعةة كمةا تعلمتهةا 
مةةن خةةالل الةةتالؤم مةةع مشةةكالت العةةالم الخةةارجي, وضةةرورات الةةتالؤم الةةداخلي 

ويجةةب تعليمهةةا لألعضةةاء الجةةدد , لكنهةةا تعةةد قيمةةة , والتةةي أثبتةةت صةةالحياتها 
الحسةةةةةاس فيمةةةةةا يتعلةةةةةق فةةةةةي المنظمةةةةةات باعتبا رهةةةةةا سةةةةةبل صةةةةةحيحة لةةةةةإلدراك وا 

 .بالمشكالت

 المصدر من إعداد الباحثة

 القةيم, هةو مميةز بعنصةر تشةترك ف نهةا التنظيميةة الثقافةة تعريفةات تنوعةت ذكةر العميةان إنةه مهمةا

 المفهةوم القةيم تعتبةر ولةذلك  ,معينة منظمة في واألفكار والمعتقدات االتجاهات القيم إلى هذه وتشير

 (  2002العميان,.) المنظمات في األفراد وتصرفاتهم وسلوكهم لتقييم موقف األساسي

ور حةول يميةة ومحورهةا الةذي يةدظنتتفق الباحثةة مةع هةذا  الةرأي وتصةف القةيم إنهةا هةي لةب الثقافةة الت

فمجموعةةة االفتراضةةات المسةةبقة لتشةةكيل السةةلوك تنةةدرج تحةةت  القةةيم التةةي , تشةةكيل السةةلوك التنظيمةةي

ويالحةةةظ مةةةةن , لتشةةةكل بةةةذلك المنظومةةةة المتكاملةةةة ,  تعمةةةل المؤسسةةةة علةةةى ترسةةةيخها بةةةين العةةةةاملين

لةتالؤم ا  Scheinأو مةا أسةماه , التعريفات أيضًا التركيز على عالقة المؤسسةة مةع  البيئةة الخارجيةة 

أي اليةةةةتم تشةةةةكيل الثقافةةةةة أو التعبيةةةةر عنهةةةةا بمعةةةةزل عةةةةن العالقةةةةات , الخةةةةارجيمةةةةع مشةةةةكالت العةةةةالم 

وفةةةةي تعريةةةةف ابةةةةو بكةةةةر تطةةةةرق إلةةةةى ممارسةةةةات اإلدارة العليةةةةا  ,  لخارجيةةةةة للمنظمةةةةة ومةةةةا ينشةةةةًا عنهةةةةاا

فةةةة التنظيميةةةة لتشةةةكيل الثقا, وهةةةو مةةةا يعةةةد المحةةةرك االسةةةاس, سسةةةةؤ وأسةةةلوبها فةةةي تحقيةةةق رسةةةالة الم

ئيس فةي تشةكيل الثقافةة مةن هةم فةي المناصةب االداريةة العليةا  لهةم الةدور الةر فالمؤسسين و , وصياغتها

ومةةا ترمةةي لةةه , ويالحةةظ فةةي بعةةض التعريفةةات ايضةةًا تطةةرق البةةاحثين إلةةى مبةةدأ الفاعليةةة , التنظيميةةة

اهدافها بفاعلية وهو المحةور االساسةي الةذي تقةوم عليةه  المؤسسة من تحسين أدائها من خالل تحقيق

وبنةةاًء علةةى مةةا سةةبق , م األمثةةل للمةةوارد  بأقةةل وقةةت وجهةةدداريةةة فةةي أي تنظةةيم لالسةةتخداالترتيبةةات اإل

 . رها في تعريف الثقافة التنظيمية ترى الباحثة ان  كل هذه العناصر البد من تواف
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أبعةةاد الدراسةةة والمجتمةةع الةةذي أجريةةت فيةةه  و ,فتعةةرف الباحثةةة الثقافةةة التنظيميةةة بنةةاًء علةةى مةةا سةةبق 

هةو ذلةك اإلطةار الةذي يحكةم ويوجةه ,   -طينة العامة في الضةفة الغربيةة الجامعات الفلس -الدراسة  

وذلةةةك مةةةن خةةةالل مجموعةةةة القةةةيم والمعتقةةةدات واالفتراضةةةات , ويفسةةةر سةةةلوك العةةةاملين فةةةي الجامعةةةة 

وتنشةةأ متةةأثرة مةةن , ل تحقيةةق أهةةداف الجامعةةةمةةن أجةة, األساسةةية التةةي يشةةترك بهةةا أعضةةاء الجامعةةة 

وتعبر عةن الطريقةة التةي يةتم بهةا توحيةد , والمعتقدات التي يتباها القادة والمسؤولون في الجامعة القيم 

فةي ظةل , وما تتبنةاه مةن انمةاط سةلوكية تشةجع فيهةا االبةداع, م جهود العاملين للوصول للفاعليةوتنظي

 .   اخلية و البيئة الخارجيةتكيفها مع التغيرات للبيئة الد

 افة التنظيمية أهمية الثق  2-1-2-3

هةر بهةا  والصةورة التةي تظ, يويةًا فةي تكةوين المنظمةة وتشةكيلهاترى الباحثة  أن للثقافة التظيميةة دورًا ح

فهةةي االطةةار المةةنظم , سةةواء موظفيهةةا او ممةةن يتعةةاملون معهةةا بالخةةارج , المنظمةةة للمتعةةاملين معهةةا

مةةن محةةددات لنجةةاح المؤسسةةة او  ومةةا يترتةةب عليةةه , التةةي تةةتم مةةن خاللةةه  انمةةاط السةةلوك المختلفةةة 

 :وفيما يلي عرضًا ألهم آراء الباحثين واألكاديمين التي تبين أهميتها. فشلها 

وتعطيهةةةا األولويةةةة فةةةي , أصةةبحت كثيةةةر مةةةن منظمةةةات األعمةةةال تبةةةدي اهتمامهةةةا بثقافةةةة المنظمةةةة .9

معتقةةةةةدات وكلمةةةةا كانةةةةت القةةةةيم وال, ألنهةةةةا تتضةةةةمن أبعةةةةادًا هيكليةةةةةة وسةةةةلوكية, الدراسةةةةة والتحليةةةةل 

, جمة مةع قةيمهم ومعتقةداتهم الشخصةيةالمشتركة تحظى بقبول أوسع بين العاملين , وكانت منسة

 (2010, عبد اللطيف وجودة. )كان ذلك مؤشرًا على قوة الثقافة واتساع تأثيرها

والةةةذي ينبغةةةي علةةةى قةةةادة , عنصةةةًرا أساسةةةًيا فةةةي النظةةةام العةةةام للمنظمةةةات الثقافةةةة التنظيميةةةة تعةةةد .2

المنظمةةةةات ومةةةةدرائها أن يفهمةةةةوا أبعادهةةةةا وعناصةةةةرها, لكونهةةةةا الوسةةةةط البيئةةةةي الةةةةذي تعةةةةي  فيةةةةه 

, لويالشة. )مةع غيرهةا أو مةع عامليهةاالذي تتفاعل به , والذي يؤثر على نوع السلوك, المنظمات

2005) 
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حيةث  تةؤثر مخرجاتهةا سةلًبا أو إيجاًبةا , دة وظةائف للمنظمةات اإلداريةةعة الثقافةة التنظيميةة تؤدي .3

وبخاصةةة أن خصائصةةها , والتضةةامن والتعةةاون واإلنتمةةاء, علةةى شةةعور العةةاملين والقةةادة بالرضةةا

وتماسةةةك البنةةةةاء اإلجتمةةةةاعي , وتةةةةؤثر فةةةةي سةةةلوك األفةةةةراد وادائهةةةةم , بية تتسةةةم باالسةةةةتمرارية النسةةة

 (2005,الشلوي . )للمنظمة

دوًرا رئيًسا في جميةع المسةتويات واألنشةطة داخةل التنظةيم اإلداري, حيةث  الثقافة التنظيمية تؤدي .4

تساهم في خلق المناخ التنظيمي المالئم, الةذي يعمةل علةى تحسةين األداء وتطةويره بشةكل مالئةم 

وفعال , مما يساعد على تحقيق األهداف الفردية والجماعية والتنظيمية, وهذا من خةالل تجسةيد 

علةى تنميةة وتطةوير األداء التةي تعمةل , جاهات والسلوك والمعايير الحديثة القيم وتطويرها  واإلت

 ( 2008,  عكاشة) .الوظيفي

, خدامهاتعتبةةةر الثقافةةةة التنظيميةةةة إحةةةدى الوسةةةائل الكامنةةةة والقويةةةة فةةةي تمكةةةين المةةةديرين فةةةي اسةةةت .5

سةلبي علةةى والتةي يمكةةن أن يكةون لهةا التةةأثير القةوي فةي الجةةانبين اإليجةابي وال, لتحقيةق أهةدافهم 

ثقافةةةةةة منظمةةةةةاتهم وأخةةةةةذها  ن فهةةةةةميلةةةةةذا يجةةةةةب علةةةةةى المةةةةةدير . اتخةةةةةاذ اإلدارة لقراراتهةةةةةا ومبادراتهةةةةةا

إضةةافة إلةةى ذلةةك فةةان المةةديرين الةةذين ,  والتةةروي فةةي أنشةةطتهم اليوميةةة واإلسةةتراتيجية, بالحسةةبان

 , (2007  .يفهمةةةةةون ثقافةةةةةة منظمةةةةةاتهم يمكةةةةةنهم العمةةةةةل علةةةةةى تغييرهةةةةةا إذا كةةةةةان ذلةةةةةك ضةةةةةروريا

(Williams & Francescutti 

 عناصر الثقافة التنظيمية  1-2-4- 2

 مةن مجموعةة مةن يتكةون النهةا نظةام معقةد, تتعدد التصنيفات للعناصةر المكونةة للثقافةة التنظيميةة   

وفيمةا يلةي عةرض , المنظمةة  داخةل األفةراد علةى سةلوك شةديد تةأثير لهةا التةي القةوى أو ,العناصةر

 .للثقافة التنظيميةعناصر المكونة ألبرز ال

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/97094/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/97094/posts
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  القيم 1-2-4-1- 2

تشةكل  أنهةا إلةى ذلةك في السبب ويعود , التنظيمي السلوك دراسة في الهامة الجوانب أحد القيم تعتبر

 محركةة ومنظمةة كقةوة القيم إلى ينظر وكذلك إدراكاتنا, على وتؤثر والدوافع , االتجاهات لفهم أساسا

 أن ينبغةي التةي األهةداف طبيعةة بخصةوص السةائدة واألفكةار المعتقةدات إلةى القةيم وتشةير, للسةلوك

 للوصةول إلةى تلةك باتباعهةا المسةموح السةلوك وأنمةاط ,تحقيقهةا  علةى مةا مجتمع عليها أعضاء يركز

 (2010, أبو قحف وآخرون . ) األهداف

 او تغييرهةا وتعميقهةا ترسةيخها فةي االتجاهةات علةى التأثير في قدرة ولها ,للسلوك  معياراً  تمثل فالقيم

 تعنةي التنظيميةة والقةيم, بمضةامينها ويلتةزم ,حياتةه  فةي كبيةرة أهميةة الفةرد يعطيهةا بحيةث , وتعةديلها

 والتةي للمنظمةة, المعتقةدات األساسةية بعمةق وتوضةح ,وتوجههةا,المنظمةة تقةود التةي الثابتةة المبةاد 

 تعطي كونها , النجاح لتحقيقالمنظمة  فلسفة جوهر وتمثل , والعاميلن لإلدارة اليومي السلوك تطبع

 ومةن , بهةا االلتةزام يجب التي تعريفهم بالمعايير خالل من العاملين لكل المشتركة بالتوجهات شعوراً 

 سيسةاهم وهةذا بهةا, االلتةزام يجةب التةي هةذه المعةايير تةدعم قةرارات اتخةاذ علةى القةدرة لديهم تتكون ثم

 ) 2009, الغالبي . )كبيرة  قوة المنظمة منح في

تشةمل  اجتماعيةة قةيم وهةي,  بهةا االتصةاف العةاملين األفةراد علةى يجةب القةيم مةن مجموعةة هنةاك

 واالنتمةاء والكفةاءة الةوالء تشةمل تنظيميةة وقيم اةخرين, تجاه بالمسؤولية الشعور و واالخالق االمانة

العميةان ) .والمسةاندة الخدمةة مثةل شخصةية وقةيم التعةاون, و المهةارة تشةمل مهنيةة وقةيم والفعاليةة,

,2005) 

وتةةةم التركيةةةز علةةةى عةةةدة قةةةيم فةةةي هةةةذا البحةةةث تةةةرى الباحثةةةة أنهةةةا تشةةةكل المنظومةةةة القيميةةةة للمنظمةةةة 

أمةةا عةةن قياسةةها , التعليميةةة التةةي مةةن  شةةأنها أن تةةدعم التطةةوير األكةةاديمي وتةةدفع مسةةاره  إلةةى األمةةام 
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والبعةةةد , قيمةةةة الوضةةةوح  وأعطةةي البعةةةد اإلسةةةتراتيجي مسةةةمى, فةةتم مةةةن خةةةالل األبعةةةاد السةةةابقة الةةةذكر 

وأخيةرًا بعةد االنفتةاح علةى , والبعةد اإلبةداعي مسةمى  قيمةة اإلبةداع  , التنظيمي مسمى قيمةة الفاعليةة 

 . البيئة الخارجية مسمى قيمة االستجابة

 المنظومة القيمية للمنظمة التعليمية حسب ما هو مشار إليها في البحث( :  0-8) الشكل 

 
 الباحثة اعتمادًا على القيم الرئيسة المعتمدة بالبحثالمصدر من تصميم 

  

 اهمية القيم التنظيمية   1-2-4-1-1- 2

فةي  الفةرد إليهةا يلجةأ بحيةث ,للسةلوك  ومنظمةة محركةة قةوة فهةي ,التنظيميةة الثقافةة قلةب القةيم تعتبةر

 :يلي ما في أهميتها وتبرز ,للمواقف تقييمه

 .المنظمة في المجاالت المختلفةتعطي سعة في التفكير وتوجه جهود  .9

 .او ال تكون فيها, ون في المنظمة تحدد وتعين نوع األعمال التي يجب أن  تك .2

 .وتوصلها لآلخرين, وقعات المنظمةترسم ت .3

 .ت والخبرات ذات الكفاءة في العملتعمل على استقطاب األفراد ذوي المهارا .4

 .تحدد أولويات العمل االساسية .5

القيم 
 التنظيمية 

 الوضوح 

 الفاعلية 

 االبداع

 االستجابة
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 النبيلةة القةيم مةن منظومةة فةي كتابةة لةيس المنظمةات فةي واألفةراد القةادة يواجه يالذ األكبر التحديو  

 وأدائهةم سةلوكياتهم ويجسةد, تصةرفاتهم  جميةع يحكةم الةذي الدسةتور يجعلوهةا أن فةي بةل فحسةب

 حةول وأولوياتهةا مواقةف المنظمةة عةن يعبةر الةذي هةو القةيم لمنظومةة بيةان أنسةب فة ن اليةومي, لةذلك

 بمعنةى أي  :والعمليةات العةاملين والزبةائن, مةع التعامل طريقة بمعنى أي : األفراد :اةتية المضامين

 التوقعةات بمعنةى أي  واألداء المنتجات والخةدمات , وتقديم ,القرارات  واتخاذ ,المنظمة  إدارة طريقة

 (  2010,الغالبي )  .منتجاتها  وخدماتها وجودة المنظمة مسئووليات بخصوص

 القيم المكونة للثقافة التنظيمية في المنظمات  1-2-4-1-2- 2

 Francis & Wadekok)سةةيتم الحةةديث فةةي هةةذا البنةةد عةةن مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة الباحثةةان 

, شةةكل المنظومةةة القيميةةة أليةةة مؤسسةةةيةةرى الباحثةةان أنهةةا ت ,قيمةةة16  التةةي تةةم فيهةةا ذك,  (1995,

 : القيم وفيما يلي عرض ألهم هذه , والتي ترجمت من قبل هيجان

 :القوة -1

إن اإلدارة الناجحة هي التي تتحمل مسؤولية تحديد مستقبل المنظمةة, ومةن ثةم فهةي تتبنةى قيمةة القةوة 

التةةةي تةةةةدعو المةةةديرين إلةةةةى إدارة المنظمةةةةة بفاعليةةةة مةةةةن خةةةالل إدراكهةةةةا لمقاومةةةةة األفةةةراد للسةةةةلطة فةةةةي 

مةةةا يةةةؤدي إلةةةى , قبةةةول السةةةلطة م أو إجبةةةارهم علةةةىالمنظمةةةة, والعمةةةل علةةةى التقليةةةل مةةةن تةةةأثير إكةةةراهه

وتكتسةب القةوة مةن أربعةة مصةادر . التغلب على مشكالت المقاومة المتأصلة عند األفراد نحو التنظيم

ويةةتم اكتسةةاب هةةذه المصةةادر األربعةةة للقةةوة . الملكيةةة, والمعلومةةات, والجاذبيةةة, والمكافةةأة والعقةةاب: هةةي

رام, والقةةةدرة علةةةى اتخةةةاذ القةةةرارات المناسةةةبة والحفةةةاظ علةةةى تهيئةةةة الظةةةروف الخاصةةةة باالهتمةةةام واالحتةةة

 .والالزمة للسلطة الفاعلة
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 :الصفوة -2

, التةي تتةوفر والكفاءات النةادرة نسةبياً تتطلب القيادة اإلدارية الفاعلة مجموعة كبيرة وعالية من القدرات 

تحديةد : معةايير منهةااختيةارهم وفقةًا لعةدة إذ يتم , خيارًا صعباً  -كقيمة –عد الصفوة ولذا ت. في الصفوة

, والتعةرف علةى قةيم المرشةح تجةاه ت , واستخدام المعايير الموضوعية, وتقصةي سةجل السةلوكالكفاءا

 .المرشح وتقييم الكفاءات الفعلية للمرشح , واستكشاف دوافع, اإلدارة 

 :المكافأة -3

واإلدارة . نجةاح ومكافأتةهوتقوم بتحديةد معةايير ال,  إن المنظمة الناجحة هي التي تتبنى قيمة المكافأة 

. الناجحة تستخدم أنظمة الثواب والعقاب من أجل توحيد جهود المنظمة في اتجةاه رفةع مسةتوى األداء

ولمةةا كانةةت المكافةةأة تةةؤثر تحةةةت ظةةروف معينةةة فةةي األسةةاليب التةةةي يتصةةرف بهةةا األفةةراد فةةي بعةةةض 

بةراز اإلمكانةات المناسةبة , أمورهم ,  ف نه يمكن استخدام قوة المكافأة الجتةذاب العةاملين القةا درين , وا 

 .هود من أجل تحقيق أهداف المنظمةوتشكيل السلوك , وتوحيد الج

 :الفاعلية -4

تتبنى المنظمة قيمة الفاعلية في التوصةل إلةى صةنع واتخةاذ القةرارات المناسةبة, والحةد مةن الصةراعات 

ومةةن هنةةا يهةةتم القةةادة . خةةاذ القةةراراتالشخصةةية وااللتةةزام بتقيةةيم المعلومةةات للتأكةةد مةةن فاعليتهةةا عنةةد ات

والمعلومةةات الدقيقةةة مةةن , واإلداريةةون بفاعليةةة البنةةاء التنظيمةةي , وجمةةع البيانةةات الصةةحيحة وتنظيمهةةا

 .مصادرها المختلفة من أجل فهم المشكالت التي تواجه المنظمة واقتراح بدائل مناسبة لحلها

 :الكفاءة -ة 5

كسةةاب العةةاملين اتجاهةةات تتبنةةى المنظمةةة الناجحةةة قيمةةة الكفةةاء ة فةةي أداء العمةةل بطريقةةة صةةحيحة وا 

والمنظمةةات لةيس لةةديها خيةةار إذا أرادت النجةةاح وتحقيةةق األهةةداف, إال أن . إيجابيةة نحةةو العمةةل الجةةاد
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مةة الكفةاءة مةن والتةزام مةديري اإلدارات العليةا التزامةًا تامةًا بقي, تعمل على تطوير قيم الثقافة التنظيمية 

تقانةهوتوجيةه  ,لفاعلأجل األداء ا ءة تتوقةف علةى , مةع مالحظةة أن الكفةااألفةراد إلةى تحسةين العمةل وا 

حيةةث ثبةت أن المشةاركة فةي صةةنع القةرارات لهةا أثرهةا فةةي تنميةة كفةاءة القيةةادات . التكيةف مةع القةرارات

 .مةاإلدارية في المستويات الدنيا من التنظيم وتزيد من إحساسهم بالمسؤولية وتفهمهم ألهداف المنظ

 :العدالة – 6

تةدرك المنظمةات الناجحةة أن رضةا العةاملين وشةةعورهم بالعدالةة فةي المعاملةة والرواتةب والمكافة ت يعةةد 

لةةذا تتبنةةى هةةذه المنظمةةات قيمةةة العدالةةة التةةي تتطلةةب مةةن المةةديرين والقةةادة أن . حةةافزًا لةةألداء الفاعةةل

, وااللتزام بواجبةاتهم مةن ئهم وانتمائهمهدف الحصول على والب, يعاملوا جميع العاملين معاملًة واحدًة 

 .أجل حصولهم على حقوقهم بطريقة تتوافر فيها العدالة والمساواة

 :فرق العمل – 7

تنجةةةز الجماعةةةة المتميةةةزة بالديناميكيةةةة, والفاعليةةةة, والقيةةةادة الرشةةةيدة أهةةةداف المنظمةةةة مةةةن خةةةالل فةةةرق 

لةذا تتبنةى المنظمةات . األفةراد العةاديين ة أو مجموعةة مةنالعمل بصورة أكثةر فاعليةة مةن فةرد لةه موهبة

انطالقةًا مةن أهميةة تلةك الفةرق فةي تعةويض جوانةب الضةعف الفرديةة إلةى ( قيمة فرق العمل) الناجحة 

ثةارة الدافعيةة للعمةلجنب القوة لدى أعضاء  وجةذب انتبةاه شةاردي , الفريق, وبناء اإلجماع وااللتةزام, وا 

وهةةذا يتطلةةب اختيةةار فةةرق العمةةل بعنايةةة . ث األخطةةاءالةةذهن مةةن األعضةةاء المشةةاركين, وتجنةةب حةةدو 

وتبصةةةةر وتةةةةرو  مةةةةن أجةةةةل الصةةةةالح العةةةةام للمنظمةةةةة, ومةةةةن أجةةةةل إيجةةةةاد تةةةةوازن أفضةةةةل بةةةةين المهةةةةارات 

ولةةةديهم , ة األفةةةراد المتقةةةاربين فةةةي أهةةةدافهمالشخصةةةية واألنظمةةةة المهنيةةةة, ومةةةن أجةةةل تالحةةةم مجموعةةة

 .المهارات األساسية للعمل الجماعي
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 :النظامالقانون و  -8

. تطو ر كل جماعة إطارًا من القوانين التي تةنظم تصةرفاتها, وتةوفر القواعةد األساسةية للسةلوك المقبةول

لةذا فالمنظمةة الناجحةة . من خالل تلةك القةوانين, وتمارس المنظمات نفوذًا كبيرًا على سلوك موظفيها 

لةةذا . فةي منظومةةة مةن القةوانين هةي التةي تبتكةر نظامةةًا مناسةبًا مةن قواعةةد السةلوك التةي تتناسةةق بةدورها

 .ف ن معظم المديرين يدركون األهمية األساسية للقانون في تنظيم سلوك العاملين بالمنظمة

علةى  يجةب أنةه يسةتتبعه المنظمةة, شخصةية أسةاس هةي القةيم أن  :تقةول التةي بةالفكرة التسةليم إن

 Francis & Wadekok). النجةاح يعةزز الةذي القةيم نظةام يتبنةوا ان أجةل من يناضلوا أن المديرين

,1995) 

 الفلسفة  1-2-4-2- 2

تشةكيل  فةي وتسةاعد ,األعضةاء تواجةه التةي والممارسةات السياسةات يعكةس الةذي العةام اإلطةار هةي

 (2006, المرسي)  .التنظيمية والعمليات الثقافة

 التنظيمية المعتقدات 1-2-4-3- 2

 وكيفيةة ,العمةل  بيئةة فةي الحيةاة االجتماعيةة و, العمةل طبيعةة حةول مشةتركة أفكةار عةن عبةارة هةي 

 إلةى تةؤدي القةرارات اتخةاذ فةي المشاركة :المعتقدات تلك أمثلة ومن ,التنظيمية المهامو   العمل إنجاز

 , الصةيرفي) .التنظيميةة األهةداف علةى تحقيةق يةؤثر الجمةاعي العمةل فةي والمسةاهمة أفضةل, نتةائج

2005) 
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 التنظيميةالتوقعات  1-2-4-4- 2

فةي  الفةرد هعملة فتةرة خةالل الفةرد مةن المنظمةة تتوقعةه ومةا ,المنظمةة مةن الفةرد يتوقعةه مةا يقصةد منهةا

مةن  والةزمالء الرؤسةاء, مةن والمرؤوسةين المرؤوسةين, مةن الرؤوسةاء توقعةات ذلةك مثةال ,المنظمةة

 ( 2008,عكاشة ) .الزمالء االخرين

 التنظيمية االعراف 1-2-4-5- 2

 مثال, للمنظمة مفيدة معايير اعتبار أنها على المنظمة في العاملون بها يلتزم معايير عن عبارة هي

 هذه األعراف تكون أن ويفترض المنظمة , نفس في واالبن األب تعيين بعدم ,المنظمة التزام :ذلك 

 (  2007, الزهراني. )االتباع وواجبة مكتوبة غير

 وظائف الثقافة التنظيمية   5-2-1-2 

 :يلي كما وهي , للمنظمة المختلفة الوظائف من عدداً  التنظيمية الثقافة تؤدي

 منظمةات  مةن غيرهةا عةن تميزهةا التةي الشخصةية هويتهةا المنظمةة تعطةي التنظيميةة الثقافةة

 .األعمال

 بها العاملين جميع إلى التزام التنظيمية الثقافة تؤدي . 

 أهةداف  تحقيةق أجةل مةن الجميةع تعةاون خالل من المنظمة إستمرار التنظيمية الى  الثقافة تؤدي

 .المنظمة

 للمعةاني  مصةدراً  تكةون التةي الثقافةة خةالل مةن المنظمةة فةي العةاملون يتبعةه الةذي السةلوك تحةدد

 .بينهم المشتركة

 وأقسامها المنظمة إلى ترابط أجزاء التنظيمية الثقافة تؤدي . 
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 عمليةة  وتةؤثر كةذلك فةي ,والفلسةفة  المنظمةة أهةداف علةى التةأثير إلى التنظيمية الثقافة تؤدي

 (  2011,ديري. ) رؤية المنظمة ورسالتها

 :هي  ,عدة وظائف التنظيمية تؤدي الثقافة لى أنإوقد  أشار اليها روبينز 

 المنظمات من عن غيرها يميزها تميًزا  للمنظمة تعطى. 

 فيها فرد كل سلوك في المنظمة, وتؤثر ألعضاء بالهوية إحساًسا تعطي. 

 وهةي , لألفةراد الذاتيةة المصةالح وأهةم مةن أكبةر هةو لمةا واالنتمةاء االلتةزام خلةق فةي تسةهم

 .المنظمة فحسب

 فةي العةاملون بةه يهتةدي مرشةًدا مرجعًيةا وسةلوكياً  إطةاًرا للمنظمةة التنظيميةة الثقافةة تشةكل 

 .(Robbins, 1995)المنظمة 

 أبعاد  قياس الثقافة التنظيمية    2-1-2-6

ال يوجةةةد نمةةةوذج ذو ,  ومةةن خةةةالل إطةةالع الباحثةةةة علةةى األدب النظةةةري للثقافةةةة التنظيميةةة تبةةةين أنةةه 

نجةةد فةةي االدب النظةةري والدراسةةات السةةابقة نمةةاذج متعةةددة  الةةذ, ابعةةاد محةةددة يصةةلح لكةةل المنظمةةات 

فتختلةف أبعةةاد القيةةاس ربمةةا لحسةةب , ومةةا يناسةب منظمةةة ال يناسةةب أخةةرى , لقيةاس الثقافةةة التنظيميةةة 

 .  أو ذلك كله, ع فيها نوع المنظمة او خصوصيتها أو حجمها او نوع نشاطها الشائ

 :قياس الثقافة التنظيميةتخدمت في و يمكن عرض اهم النماذج التي اس 

 Ouchiنموذج     1 6--2-1-2

أحةد المهتمةين فةةي ( Ouchi)إلةةى مةا توصةل اليةه (   ( Moorhead & Griffin, 1995 أشةار

واليابانيةة  األمريكيةة الشةركات مةن محةددة مجموعةة بدراسةة ثقافةة حيةث قةام, مجةال الثقافةة التنظيميةة 

 :وتشمل المنظمات, تلك السائدة في الثقافية لألبعاد إطار وضع إلى خاللها من وتحليلها , وتوصل
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 : Commitment to employeesالعاملين  إتجاه االلتزام 1 - 

 الشةركات فةي أمةا الحيةاة , مةدى هةي التوظيةف اليابانيةة الشةركات فةي المتبعةة الطريقةة / األسةلوب 

 يقصةد منةه الشةركات الةذي  (Z)بينمةا فةي  الةنمط  المةدى, قصةير التوظيةف فهةو التقليديةة األمريكيةة

التوظيةف  األمريكيةة , فهةو الثقافيةة القةيم مةع ليتالءم في اإلدارة الياباني المنهج طورت التي األمريكية

 .المدى طويلة لفترة

 Evaluation: العاملين  تقييم  2-

 الشةركات فةي وكمةي  سةريع لكنةه, (Z)نمةوذج  فةي كةذلك وهةو اليابانيةة, الشةركات في ونوعي بطيء

 .األمريكية التقليدية

   Career – Path:الوظيفي المسار 3-

 واسةًعا ويكةون المنظمةة, فةي العمليةة خةالل حياتةه الفةرد يشةغلها التةي الوظةائف مجموعةة منةه ويقصد

 المنظمات في

 (Z).نموذج  في معتدالً /التقليدية, ووسًطا األمريكية المنظمات في وضيًقا اليابانية,

 Control:الرقابة  4-

 فةي ورسةمية وواضةحة (Z)نمةوذج  كةذلك فةي ووهة اليابانيةة, المنظمةات فةي رسةمية وغيةر نيةضةم

 .األمريكية التقليدية المنظمات

 Decision – Making:القرار صناعة  5-

 .التقليدي األمريكي النمط في  وفردية,  (Z)ونموذج  ,الياباني  النمط في وتوافقية جماعية

 Responsibility:المسؤولية  6-

 (Z) .و نموذج  التقليدي, النمطين األمريكي من كل في وفردية الياباني, النمط في جماعية

 Concern for People:بالناس  /باألفراد االهتمام 7-



  36 

 

, (Z)نمةوذج  وفةي ,اليابةاني  كبيةر فةي الةنمط نحةو   علةى أسةرهم وبةأفراد جمةيعهم بالعةاملين اهتمةام

 .التقليدي األمريكي بالعمل في النموذج عال   واهتمام

   Daftنموذج    2 6--2-1-2

 :هي أبعاد, أربعة  القائم على نموذجه  (Daft , 2005)وضع  

 : Adaptabilityالتكيفية  الثقافة 1- 

 داخةل سةلوك إلةى وتحويلهةا ,البيئيةة  المةؤثرات مةع التعامةل فةي الشةركة بقةدرة التةي تتسةم الثقافةة هةي

 .المنظمة

 : Achievementاإلنجاز ثقافة2- 

 .واإلنجاز الشخصية والمبادرة المنافسة وبتثمين ,موجهة بالنتائج  ثقافة هي

 : Involvementالعاملين  ومشاركة االهتمام ثقافة3 - 

 .والمساواة التعاون وتقييم حاجات العاملين, إشباع تجاه ةً كبير  قيمةً  تعطي التي الثقافة هي

 : Consistencyالقوام  /االتساق ثقافة4- 

   .األعمال أداء في والعقالنية المنهجية الطرق وتكافئ التي تقيم الثقافة هي

  Hofstede &othersنموذج  3  6--2-1-2

  إليهةةا  توصةةل التةةي, لثقافةةة المنظمةةة  األوليةةة األبعةةاد إلةةى Robbins, 1995)) أشةةار 

Hofstedeاألبعاد تشمل وهذه ,"  التنظيمية الثقافة قياس " دراسة بعنوان في وزمالؤه: 

 فقةط ولةيس ,ككةل المنظمةة مةع انةدماج العةاملين درجةة ويقصةد منهةا,  المنظمةة  أعضةاء هويةة - 1

 Member Identityالتي يمارسونها  الوظيفية مع

 Group emphasisالجماعة  على التركيز2-
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 people focusالتركيز على االنسان  -3

 Unit integrationالمنظمة  وحدات إطار في والتعاوني التكاملي العمل4- 

 Controlالرقابة  -5

 Risk toleranceويأخذوا بالمخاطرة  ,  درجة السماح للعاملين بأن يكونوا مبتكرين  -6

 Rewardالمحابةاة  أو األقدميةة ولةيس, األداء  أسةاس علةي للعةاملين المكافة ت توزيةع درجةة  -7

Criteria 

 Conflict toleranceوالصراع  النقد بممارسة للعاملين السماح درجة8 -  

 Means- ends Orientationالعمليات  أو النتائج /بالمخرجات التوجه -9

 open- system focusالبيئة الخارجية  في للتغيرات واستجابتها المنظمة مراقبة درجة -10

 Mcshane & GLinowنموذج   4 6--2-1-2

   & Mcshane ( 2005  الثقافةة التنظيميةة إلةى أربعةة أبعةاديقةوم هةذا النمةوذج علةى تقسةيم 

GLinow, :) 

 Control Culture:الرقابة  ثقافة 1-

 الخةاص للةدور قيمةة و تعطةي تحةت السةيطرة, جمةيعهم العةاملين جعةل إلةى تهةدف التةي الثقافةة هةي

 .به قدامى المديرين في المنظمة وكبارهم  يقوم الذي

 : Relationship Cultureالعالقات  ثقافة 2-

 علةى وتركةز والرفاهيةة, والسةعادة والتنشةئة والخيةر التربيةة لقةيم عاليةة قيمةة تعطةي التةي الثقافةة هةي

 .التنظيم للحياة داخل الجميع ومشاركة الجماعي والعمل والعدالة المفتوحة االتصاالت
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 : Performance Cultureاألداء  ثقافة 3-

 .والفاعلية الكفاءة تحقيق أجل من التنظيمي, وتكافح واألداء الفردي األداء الثقافة تقيم هذه

 Responsive Culture:االستجابة  ثقافة 4-

 كمنةافس البقةاء ذلةك ويشةمل الخارجيةة , مع البيئةة واالنسجام للتعاي  كبيرةً  أهميةً  الثقافة هذه تعطي

 .جديدة فرص وجود من السوق, والتحقق في قوي

 (Chatman&Jehn,1994)( )Reilly,et.al., 1991أبعاد  5 6--2-1-2

وتتفةةةاوت ,  اقترحةةةت العديةةةد مةةةن األبحةةةاث  إعتمةةةاد  سةةةبعة  ابعةةةاد رئيسةةةة تصةةةف  الثقافةةةة التنظيمةةةة 

حيةث قامةت الباحثةة بترجمةة هةذه االبعةاد , لةى قويةة إهةذه ااألبعةاد  مةن ضةعيفة ة بةين الثقافة التنظيمي

 :لنحو التاليعلى ا(  (Robbins,et.al.,2011نقاًل عن 

 والمخراطرة اإلبرداع: Inovation and Risk Taking  علةى العةاملين تشةجيع مةدى 

 . للمخاطرة والتجديد باإلضافة واالبتكار اإلبداع

 لتفاصريلالتركيز على ا : Attention to Detail العةاملين مةن فيهةا يتوقةع التةي الدرجةة 

 .الموثقة والقرارات التفصيلية البيانات أي دقيقة مهما كانت للتفاصيل االنتباه

  النترائ التركيز علرى : Outcome Oreintation أو النتةائج علةى اإلدارة تركيةز درجةة 

 .النتائج هذه لتحقيق المستخدمة والعمليات وليس االليات ,فقط   المخرجات

 النراس نحرو التوجره  :People Oreintation الةذي بةاألثر اإلدارة اهتمةام مةدى أي 

 .المنظمة داخل العاملين على األفراد اإلدارة تتركه

 الفريرق نحرو التوجره: Team Oreintation  تنميةة نحةو اإلدارة توجةه مةدى تعنةي وهةي 

 .الواحد الفريق بروح الجميع ليعمل الفردية إلغاء الفريق ومحاولة روح
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 العدوانيرة: Aggressivness  ولةيس ,وتنافسةهم  األفةراد عدوانيةة درجةة تحةدد التةي هةي 

 .التعامل معهم وودية سهولة

 الثبرات : Stability تسةعى وال ,الراهنةة  الحالةة علةى المحافظةة نحةو المنظمةة سةعي وهةو 

 .نحو النمو أو التغيير

 أبعاد الزهراني   6 6--2-1-2

اإلداري  والبعةد التنظيمةي , البعةد قةاس الزهرانةي الثقافةة التنظيميةة ضةمن ثالثةة أبعةاد رئيسةة وهةي 

 :اإلنساني فقد عرف هذه االبعاد على النحو التالي  البعد و , القيادي

 وتةأثير فةي المنظمةات العةاملين وآرائهةم سةلوك بدراسةة يهةتم الةذي الحقةل هةو : التنظيمري البعرد

 علةى وتةأثير البيئةة ,ومشةاعرهم وآرائهةم  العةاملين إدراك علةى الرسةمية وغيةر الرسةمية التنظيمةات

 .وكفاءته التنظيم على العاميلن وتأثير وأهدافها البشرية وقواها المنظمة

 والتوقةع والنشةاط اإلداري بةاإلدارة يتصةل جمةاعي أو فةردي سةلوك هةو كةل :اإلداري القيرادي البعرد

 .موقع عمله في وتصرفه اإلنسان نشاط هو مختصر وبشكل . اإلداري والفكر اإلداري

 مةن الجانةب اإلنسةاني علةى فةي التةأثير المنظمةة داخةل التنظيميةة الثقافةة أثةر هةو : البعرد االنسراني

 والتقاليةد عةن العةادات فضةال الجمهةور مةع أو المةوظفين أو المةدير بةين كانةت سةواء العالقةات حيةث

 (  2007, الزهراني) .إنساني ومؤشر ثقافي كمكون

 وقةت مةن نفسةها المنظمة وداخل إلى أخرى, منظمة من التنظيمية الثقافة تختلف أن الطبيعي و من

 , مةن الخصوصةية عاليةة بدرجةة تتميةز الثقافةة أن فيعنةي المنظمةات بةين اخةتالف الثقافةة أمةا ةخر,

 التنظيميةة والخصةائص مةا لمنظمةة التنظيميةة بةين الثقافةة مشةتركة خصةائص هنةاك كانةت لةو حتةى

 والتميز والجودة الجماعي قيم العمل الثقافات من العديد تؤكد أن الممكن مثالً  فمن لبقية المنظمات,

 ( 2006, زايد.) بعًضا بعضها المنظمات بين بيًنا اختالًفا تختلف قد تلك القيم أن غير األداء, في
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,  حيةث تةم  تطةوير تعريةف األبعةاد, نوفي هذه الدراسة تمت االسةتفادة مةن فكةرة االبعةاد لةبعض البةاحثي

 .مجتمع الدراسة الحالييتناسب مع  و , بما يخدم اغرض الدراسة , واإلضافة عليها 

 طرق تشكيل الثقافة التنظيمية  والمحافظة عليها  2-1-2-7

ومةا تبثةق عنةه فلسةفتهم فةي ,   Founders المنظمةة مؤسسةو هةو التنظيمية للثقافة األساس المصدر

 رؤيةة لةديهم ألن األولةى مراحلها في التنظيمية على الثقافة كبير تأثير فللمؤسسين, تكوين المؤسسة 

 الصةغير سابقة , والحجةم وتقاليد بعادات محددين المنظمة , وهم غير عليه تكون أن يجب ما حول

 كةل علةى رؤيتةه يفةرض أن للمؤسس السهل من عام يجعل بشكل الجديدة المنظمات بها تتميز الذي

 ( 2003, العطية . )المنظمة  أعضاء

دامتها ترسيخها على العمل من المنظمة , البد ثقافة تتشكل و بعدما فقةد اشةار ,  عليهةا والمحافظة وا 

 :وهي,  الرسمية لترسيخ الثقافة وهي الطرق, القريوتي إلى ثالثة طرق 

 الطرق الرسمية 1 - 2-1-2-7

 Selection Criteriaالية اختيار الموظفين : أوال

 وعةن طريةق عمليةة التنظيميةة, الثقافةة تشةكيل فةي رئيسةة خطةوة المةوظفين اختيةار عمليةة تعتبةر

 الصةفات واألنمةاط مةن مجموعةة لةديهم أن المنظمةة تةرى الةذين األفةراد علةى التعةرف يةتم االختيةار

 نهايةة تعنةي فةي التعيةين , فعمليةةلهةا المناسةبة والتوجهةات واالسةتعدادات الثقافيةة والخلفيةات السةلوكية

لةم تكةن تعتةذر عةن تعييةنهم اذا  والتةي, المنظمةة قةيم مةع يتفقةون الةذين األشةخاص اختيةار األمةر

 تتةراوح تجربةة فتةرة موظفيهةا تحةت تضةع أن علةى المختلفةة المؤسسةات مةع أهةدافهم  خلفيةاتهم متفقةة

, ومهاراتةه الموظةف علةى قةدرات للتعةرف فرصة يعطيها و هذا األسلوب, سنتين إلى شهور ثالثة بين

 علةى للتعةرف فرصةة يعطةي الموظةف السةائدة , كمةا الثقافيةة القةيم وتشةرب التطبةع علةى قدرتةه وعلةى
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 لةم , فة ذاجزءًا منةه السائدة الثقافية القيم , وتعد طبيعة العملي الواقع وبين, توقعاته بين التوافق مدى

 عملية ف ن , وبذلكتيار طريق مناسب لهكل طرف يسعى الخ ف ن الطرفين بين موجوداً  التوافق يكن

 أو يهاجموا أن الممكن من الذين هؤالء اختيار عدم طريق عن ,المنظمة ثقافة على االختيار تحافظ

 (2000, القريوتي. )المنظمة قيم يهددوا جوهر

 Top Manegment Practicesممارسات االدارة العليا : ثانياً 

 خةالل ومةن يتضةح السةائدة , إذ التنظيميةة الثقافةة لطبيعةة الحقيقةي االختبةار تبقةى الممارسةات إن

 ذلةك ويشةكل اسةتنكارها ومعاقبتهةا, يةتم التةي والسةلوكيات مكافأتهةا يةتم التةي السلوك أنواع الممارسات

 ,واإلنجةاز األمانةة تنظيميةة تكةافئ ثقافةة تتبنةى شةعارات المنظمةة ترفةع للعةاملين , فقةد واضةحاً  مؤشةراً 

 ال اإلدارة أن يكتشةف العةاملون اليوميةة الممارسةة واقةع مةن والشةفافية, ولكةن المسةاءلة قةيم وتتبنةى

 وعالقةات وسةاطات لمةن لهةم والحةوافز الترقيةات تةتم , حيةثشةعارات مةن ترفعةه مةا عكةس إال تطبةق

 الةذين محاسةبة تةتم للقةانون ال والمخالفةة الخاطئةة الممارسةات مةن كثيةراً  الرؤسةاء,وأن مةن خاصةة

 يتصةفون يتجاوزونهةا والتعليمةات وال بةالقوانين يلتزمةون الةذين إن , إذ العكةس يحصل بها بل يقومون

 ف ن واضح , وكذلك ذلك بشكل يكن لم ولو عليهم قصور نقاط ذلك يحسب وبالتالي ,تقليديون بأنهم

 فةي السةرية مةن بدرجةة تتعامل المؤسسة الشعار, إذ إال منه المؤسسة في يكون ال قد الشفافية شعار

 المعلومةات تةزيين الخاطئةة, ويةتم علةى الممارسةات التكةتم فيهةا,ويجري للسةرية وجةوب ال التي األمور

  ,الفعلةي الواقةع فةي موجةود هةو لمةا خالفةاً  جيةدة رسةم صةورة بهةدف اإلعةالم لوسةائل الصةحيحة غيةر

 ال التةي والسياسةات الشةعارات ولةيس ,التنظيميةة الثقافةة التةي تشةكل هةي الممارسةات هةذه مثةل فة ن

 حقيقةة علةى داللةة إال لةيس عليهةا اإلدارة تحةرص شةعارات إيجابيةة رفةع تكةرار يكةون تطبةق, وقةد

 ( 2000 القريوتي ,. )عن واقع موجود  مباشر غير ودفاعاً  عنها االبتعاد
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 Socialization( التطبيع ) االجتماعية المخالطة: ثالثاً 

للمرشةحين  اختيارهةا بعةد المؤسسةات تهةتم أن العةاملين لةدى المطلوبةة التنظيميةة الثقافةة لتثبيةت يلةزم
 خاللةه االجتمةاعي يةتعلم مةن التطبيةع مةن نةوع هةو التةدريب , فالتةدريب بعمليةة للتعيةين المناسةبين
 يةتم مةا وغالبةاً , المنظمةات األخةرى عةن يميزهةا ومةا ,وقيمهةا وأهةدافها المنظمةة عةن الكثيةر الموظفون

 الةدورات هةذه مثةل حيةث تسةتمر Orientation Programsتوجيهيةة  تدريبية دورات خالل من ذلك
 تبةدأ أن يجةب التةي هذه الةدورات في الضروري ومنالمنظمة ,  وحجم نوعية حسب أيأما أو ساعات
 حتةى عملهم ومزايا, حقوفهم وواجباتهم على خاللها الموظفون من يتعرف أن ,الموظفين تعيين حال
 ( 2000القريوتي,. )الثقافية السائدة  القيم مع التمشي وعلى, العمل على أقدر يكونوا

, أشةهر خمسةة لمةدة مكثةف تةدريبي برنةامج فةي الجةدد العةاملين إدخةال يةتم, سةانيو شةركة فةي فمةثالً 
 إجةازاتهم فةي ويقضةون الشةركة, مسةاكن الةبعض فةي بعضةهم مةع المتةدربون وينةام يأكةل حيةث

 الحةديث مةن أسةلوب األشةياء كةل فعةل فةي سانيو طريقة يتعلمون حيث للشركة, المملوكة المنتجعات
 فةي مهمةاً  هةذا البرنةامج الشةركة وتعتبةر والملةبس , اإلحساس في المناسب األسلوب إلى الرؤساء مع

. للشةركة أبطةال وتحةويلهم إلةى المةدارس مةن حةديثاً  الخةريجين الجةدد , الشةباب العاملين تحويل عملية
 (  2003 العطية,)

 طريقة تشكيل الثقافة التنظيمية(:   8-8) الشكل 

 388:2003 ) , العطية )المصدر نقاًل عن 
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  الطرق غير رسمية 2 - 2-1-2-7

 اةليةات مةن بمجموعةة السةابقة الثالثة الرسمية اةليات وتستكمل ,التنظيمية  الثقافة تتعزز 

 بالقصةص والطقةوس والرمةوز والشةعائر واالسةاطير والرمةوز واللغةة  وتتمثةل غيةر الرسةمية,

 علةى التنظةيم يحةرص القةيم التةي علةى الضةوء إلقةاء بقصةد التنظةيم فةي تةداولها يةتم التةي

 :وفيما يلي عرض الهمها, ( 2000 القريوتي,.)تعزيزها ونقلها للعاملين 

 Stories  القصص 

 وهةي للمنظمةة الثقافيةة بةالقيم وتةذكرهم , العةاملون جيةداً  يعرفهةا ,الماضةي فةي ألحةداث روايةات هةي

 للمنظمةة كمةا األوائةل المؤسسةين حةول الغالةب فةي تةدور القصةص والخيةال, وهةذه الحقةائق مةن مةزيج

 فهةم علةى المةوظفين يسةاعد بمةا المنظمة بها مرت التي التاريخية األحداث حول معلومات توفر أنها

 .عليها والمحافظة بالثقافة والتمسك الحاضر

 Rituals  الطقوس 

 يوميةة اسةتراحة الرئيسةة ,مثةل والمعةايير القةيم دائمةة بصةورة تعةزز بطريقةة تةتم متكةررة احتفةاالت هةي

 المناسةبات فةي الحفةالت للمسةاهمين, ومثةل إقامةة السةنوي االجتمةاع مثةل الشةاي , أو القهةوة لتنةأول

 ,الرسةمية  غيةر اللقةاءات وعقةد, الخاصةة  المناسةبات فةي الةزمالء, ومشةاركتهم وزيةارة ,  االجتماعية

 .االجتماعية الرحالت وتنظيم

 Rites الشعائر 

 موقةف فةي الحضةارية التعبيةرات بعض تجمع بحيث مقدماً  تخطيطها يتم التي األنشطة من مجموعة

 مثةل المنظمةة داخةل األفةراد بةين االجتمةاعي التفاعةل عمليةات خةالل من يحدث ما عادة والذي واحد

 ةخةر, أو مجةال مةن المنظمةة انتقةال أو الفةروع, بعةض تجديةد إعةادة أو للمنظمةة, جديةد فةرع افتتةاح

 .مسؤول ترقية أو بالمنظمة جديد موظف التحاق
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 Myths   األساطير 

 يبةدو قةد معةين لحةدث مقبةوالً  و خياليةاً  تفسةيراً  تعطةي معةين نةوع مةن قصةة هةي الخرافةة أو األسةطورة

 حةول الخرافيةة الروايةات بتةأليف أحيانةاً  المنظمةة أفةراد يقةوم دفقة غامضةًا, أو محيةراً  ذلةك بخةالف

 .التاريخي تطورها أو نشأتها أو المنظمة, مؤسسي

  Symbols  الرموز 

 لةدى معةين بمعنةى تةرتبط المعةاني, لنقةل كوسةيلة تسةتخدم عالقةة أو أفعال , أحداث أشياء, عن عبارة

 . والمصافحة باأليدي ,التجاري اسمها أو علمها أو المؤسسة شعار مثل ,الناس

 Language   اللغة 

والمعةاني  األفكةار لنقةل يسةتخدمونها المنظمةة أعضةاء بةين المشةتركة المعةاني مةن منظومةة هةي

تلةك  ثقافةة المنظمةة فةي العةاملون يسةتخدمها التةي اللغةة تعكةس المنظمةات مةن كثيةر وفةي الثقافيةة,

 .المنظمة

 قوة الثقافة التنظيمية وضعفها   2-1-2-8

 ثقافةة المنظمةة وتعةد , ونتائجهةا مكوناتهةا حسب ضعيفة أو قوية ثقافة المنظمة ثقافة تكون أن يمكن

 فة ن المنظمةة , ومالئمةة مواتية القوى هذه كون حالة فيو  , المتداخلة القوى من لعدد المحصلة هي

 تعمةل علةى حيةث المنظمةة أعضةاء غالبيةة أو جميةع مةن وتقبلهةا اعتناقهةا يةتم ثقافةة لةديها سةتكون

 هةذه الحالةة فةي المنظمةة ثقافةة تكةون ثةم ومةن وأهةدافها, المنظمةة خطةط تحقيةق تجةاه بقةوة توحيةدهم

 ( 2000 ,أبوبكر. ) ضعيفة ثقافة المنظمة ثقافة تكون ذلك عكس حالة وفي قوية, ثقافة

ذلك يوصةف وبة, كلمةا كانةت الثقافةة أكثةر قةوة, ر تمسكًا والتزامًا بقةيم المؤسسةةوكلما كان العاملون أكث

لتنظةيم وا, ريقةة المتبعةة للمةدراء فةي التخطةيطوقوة الثقافةة تحةدد و تةؤثر بالط, سلوك العاملين بانه جيد

 ( et.al, Robbins, 2011. )والقيادة أيضاً والتحكم , 
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  وتحةةةةدثت العديةةةةد مةةةةن الدراسةةةةات عةةةةن المنظمةةةةة ذات الثقافةةةةة التنظيميةةةةة القويةةةةة حيةةةةث يكةةةةون

 .موظفوها أكثر والًء عن غيرها من المنظمات ذات الثقافة التنظيمية الضعيفة

 (Vianen,2000); ( Shadur & Kienzle, 1999) ;  (Vanden,1999 ); 

.(Orphen,1993 ) 

 لمؤسسةةة ترتفةةع فيهةةةا واشةةارت االبحةةاث أيضةةًا ألةةى أن الثقافةةة التنظيميةةة القويةةة التةةي تتبناهةةا ا

وكلمةةا كانةةت قةةيم المؤسسةةة اكثةةر وضةةوحًا للعةةاملين كلمةةا زادت قةةوة المنظمةةة , مؤشةةرات االداء

وكيةف يواجهةون التحةديات والمشةاكل بشةكل , وبالتالي عرف العاملون ما يتطلب منهم أسةرع 

 .هم الفروقات بين الثقافة القوية والضعيفةأيوضح (  2-2) والجدول . افضل 

 قوية والثقافة الضعيفةأهم الفروق بين الثقافة ال(:  8-8) جدول 

 الثقافة الضعيفة الثقافة القوية
مشاركة نفس القيم محدودة  بين العاملين او لفئة قليلة  مشاركة نفس القيم عالية بين جميع العاملين

 عادة في االدارة العليا
 إرسال االمور الهامة بشكل متعارض إرسال االمور الهامة فيها بشكل منظم

يقومون بسرد القصص حول  اغلب الموظفين 
 تاريخ منظمتهم

 الموظفين يعلموا القليل جدا عن تاريخ منظمتهم

 الموظفين أقل انتماءًا للمنظمة الموظفين ينتمون بقوة للمنظمة
أي ) ارتباط قوي بين القيم المشتركة و السلوك 

 (ان السلوك نابع من القيم المؤسسية 
 والسلوكارتباط ضعيف بين القيم المشتركة 

 ( et.al., Robbins, 2011)ترجمة الباحثة عن مصدر :  المصدر
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 عالقة ثقافة المنظمة بالتغيير والتطوير 2-1-2-9

خاصةةة فةةي مثةةل هةةذه الظةةروف , أصةةبح التغييةةر حقيقةةة واضةةحة وأمةةرًا حتميةةًا لكةةل منظمةةات االعمةةال 

فلةةيس , ألن العةةالم مةةن حولنةةا متغيةةر ومتجةةدد, وبشةةكل ال يمكةةن تجنبةةه او تفاديةةه , البيئيةةة المتجةةددة 

ذ شةكل وقةد يأخة, للمنظمة أي خيار سوى اللحاق بركب التطور والتغير مةن أجةل البقةاء واالسةتمرارية 

الةى الةى إن كةل ثقافةة بحاجةة : او انعةا  الثقافةة السةائدة ويمكةن القةول , التغيير التعديل او التحويةل 

 (, Bernick 2008) .وفي المستقبل, ان تنع  ثقافتها اليوم

أن التغييةر امةَر حتمةي علةى أن يؤخةذ بعةين االعتبةار عةدة ( Harrison & Janice, 2009)ويذكر 

 : أمور منها

  التفاؤل بالتغيير مع الحرصمزج. 

 تفهم أوجه مقاومة التغيير. 

 التركيز على أساليب التكيف والتطبيع مع الواقع . 

 التركيز على االبداعات. 

 يجب تغيير بعض العناصر واالبقاء على عناصر أخرى 

 :أن هناك عنصرين هامين يساعدان في تغيير ثقافة المنظمة هما(   (Susan,2009وتذكر 

 . Behaioral supportوالدعم السلوكي ,  Executive supportالدعم التنفيذي  -

 .رفة ما يطلب منهم وكيف يقومون بهأي انه يجب على األفراد مع, Trainingالتدريب  -

على وجةود مةدخلين رئيسةين لتطبيةق بةرامج ( (Harvey & Donald,2001وأجمع كل من الباحثين 

 :وهذه المداخل , السائدة التغيير اعتمادًا على الظروف 

  Incremental Approach المدخل المتدرج -

  Transformative Changeالمدخل التحويلي في التغيير -
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 عالقة ثقافة المنظمة باإلبداع  2-1-2-10

 Max)جةةةاء االهتمةةةام بموضةةةوع اإلبةةةداع بدايةةةة علةةةى يةةةد العةةةالم االجتمةةةاعي الشةةةهير مةةةاكس ويبةةةر 

Weber  )وأشةةار الةةى , اضةةي عنةةدما ركةةز علةةى البعةةد االجتمةةاعي فةةي المنظمةةة فةةي بدايةةة القةةرن الم

واسةةةةلوب بيةةةةرت فةةةةي قطةةةةاع االعمةةةةال , فةةةةي  مجةةةةال جدولةةةةة االنتةةةةاج ,سةةةةاليب عمةةةةل جديةةةةدة أابتكةةةةار 

وهةةذا ال يتةةاتى اال مةةن خةةالل ثقافةةة تنظيميةةة قويةةة , وهةةو مةةا يتطلةةب الكثيةةر مةةن االتقةةان , والمشةةاريع 

( (Wickham, 2001الةذين يشةجعون علةى االبةداع والمبةدعين  تزرع في عقةول المةدراء والمسةؤولين

ال , ات االساسةية لنجةاح وبقةاء المؤسسةةوفي عالمنا اليوم اصبح مفهوم االبداع واالبتكار من المتطلبة

والمنافسةةات التةةي , سةةيما فيمةةا نشةةهده مةةن زمةةن العولمةةة والتسةةارع المعرفةةي والثةةورات المعرفيةةة الهائلةةة 

واصةةبح االن االبةةداع صةةفة . وتحةةديات علةةى منظمةةات االعمةةال مةةن أجةةل بقائهةةا تفةةرض واقعةةا جديةةدا 

وان خةةةةواص وصةةةةفات االبةةةةداع والمجازفةةةةة تشةةةةكل ( Entreprepreneur)مالزمةةةةة ومرادفةةةةة للريةةةةادي 

او , أو الحةالم ,الريةادي منهةا ( (Wickham,2001قاعدة رئيسة في تصةنيف الريةادين وكمةا صةنفها 

 .او المبتكر, المغامر

قات الشخصية للريادي المبدع ان هنالك اربعة مبادىء تبحث في العال( (Hofsted,1984وذكر 

 :وهي

 لرؤساء والمديرين لممارسة إلى أي مدى تشجع الثقافة ا, حياتمدى السلطة وتفويض الصال

 .السلطة

 الغامضةةةة  أي مةةةدى يشةةعر بةةةه االفةةراد مةةةن خةةالل ثقةةةافتهم نحةةو المواقةةةف, تجنةةب عةةةدم التاكةةد

 .جديدة عليهموالتي تكون 

 وهي الحاجة في ان يشعر الفرد انه جزء من المجموعة, الجماعية والفردية . 
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  وهي الدرجة التةي تؤكةد بهةا الثقافةة علةى قةيم القةوة والصةرامة المنبثقةة مةن , االنجاز والطموح

 .وتباين ادوار الجنس في العمل, ةاالختالفات البيولوجي

ويمكةةن ان يظهةةر مةةةن , دون آخةةرال يقتصةةر علةةى حقةةل , لإلبةةداع مجةةاالت عديةةدة تةةرى الباحثةةة أن 

 :خالل

حديثةة فةةي طةرق , تطبيقةات عمليةة جديةدة, وسةائل تكنولوجيةة جديةةدة, خةدمات جديةدة, منتجةات جديةدة

العالقةات  وفةي ادارة, خةط االنفتةاح علةى البيئةة الخارجيةةوسائل جديدة في , ايصال المنتج او الخدمة

 .  المنظمة ككل بين اطراق

 لرد  السرائدة المعتقردات و القريم مرن التكروين هرذاإلرى   وترمران و بيتررز توصرل  لقرد -

 : المبدعة المنظمات

 األفضل هي نتكو  أن في اعتقاد . 

 كأفراد البشر أهمية في اعتقاد  . 

 الخدمة و الجودة تفوق في اعتقاد  . 

 مةن البةد ثةم مةن و ,مبةدعين يكونةوا أن يجةب المنظمةة أعضةاء معظةم أن فةي اعتقةاد 

 .المقصر االستعداد لمعاونة

 االتصاالت تعزيز في الرسمية عدم أهمية في اعتقاد . 

 واألرباح االقتصادي النمو ألهمية ومعرفة صريح اعتقاد   . 

 :األتية التنظيمية الثقافة تسود فيها  ما فعادة المبدعة غير المنظمات أما -

 المنظمة في موقعك على حافظ بعيدًا عن الجميع  . 

 اةخرين مع الهامة المعلومات تقتسم ال . 

 أوالً  الجسد من تتمكن أن عليك الكتف تأكل كيف تتعلم لكي . 



  49 

 

  GoranEkvallوتتميز الثقافة التنظيمية االبداعية للمنظمات حسب ما جاء بها الباحث السويدي 

 : يمكن اجمالها في الجدول اةتي , الى مجموعة من الخصائص  (Simpson,2001)نقاًل عن 

 ظيمية اإلبداعية والمسشرات اإلبداعية لهاتنخصائص الثقافة ال(  0-8) جدول 

 خصائص
 المسشرات  اإلبداعية الثقافة التنظيمية االبداعية

 التحدي واالنخراط
Challenge and Involvment 

االلتزام نحو تحقيق , العاملينتحفيز , انخراط العاملين 
 .ونحو نجاح المؤسسة,  األهداف بعيدة المدى

درة والمبا, لتحديد طبيعة العمل , حرية  العاملين  Freedomالحرية 
 .والواجبات, باالعمال اليومية

 الثقة واالنفتاح
Trust and Openness م العاملين واحترامهم بعضهم لبعضدع. 

 زمن الفكرة
Idea Time  ة قبل  تطبيقهاالوقت المتاح  لدراسة الفكر. 

 المزاح والمرح
Playfulness\Humor  الترفيه بمكان العمل –عفوية ودعابة مكان العمل-. 

 حل الصراعات
Conflict Resolution 

وليس االهواء , ح العمل القرارات والحلول لصال
 (.ادارة الصراع) الشخصية

 العاملينبين ( المناقشات ) المناظرة 
Debates  وأخذ الجيد منها , تقدير آراء العاملين. 

 تحمل المخاطرة
Risk –taking  ومكافأة العاملين عليها, مغامرة وال, تشجيع المخاطرة. 

 (Simpson,2001)ترجمة الباحثة نقاًل عن : المصدر
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 التطوير األكاديمي 2-1-3

 ماهية التطوير األكاديمي 8-0-0-0

وفقةًا للمنطقةة ,   Educational Developmentإختلفت مسةميات التطةوير التعليميةي أو الجةامعي 

و , بةةاحثين فةةي هةةذا المجةةال تةةارًة أخةةرىووفقةةًا لحجةةم الحركةةة العلميةةة التةةي تشةةهدها مسةةاهمات ال, تةةارةً 

الكثيةرة ات أو المسةميات  إن هةذه المصةطلح, يلقةى مسةميات عديةدة, ير التعليمةيالقارىء لكتب التطةو 

وكنةةدا يطلةةق علةةى ففةةي الواليةةات المتحةةدة , تةةدور جميعهةةا حةةول تطةةوير التعلةةيم بشةةكل عةةام , للتطةةوير

أمةا فةي , "Teaching Development" أو "  Faculty Development ", التطةوير التعليمةي

وفةةي منةاطق الشةةرق األوسةط يشةةيع هةةذا , " " Academic Developmentبريطانيةا فيطلةةق عليةه 

 ( Ouellett , 2010. )التطوير األكاديمي" " Academic Development المصطلح

ي وكثةرة تداولةه فة, األكةاديمي نظةرًا لشةيوعة إسةتخدامهوفي هذا البحث تةم إسةتخدام مصةطلح التطةوير 

 .البيئات التعليمية داخل فلسطين

عةةام  Francisيعةةود مفهةةوم التطةةوير األكةةاديمي الةةى مةةا جةةاء بةةه الباحةةث    (Ouellett)و نقةةاًل عةةن 

,  عمليةةةة تهةةةدف الةةةى تعةةةديل االتجاهةةةات والمهةةةارات والسةةةلوك ألعضةةةاء الهيئةةةة التدريسةةةية"بأنةةةه  9175

وتلبيةةةةةة احتياجةةةةةات , ولتلبيةةةةةة احتياجةةةةةات الطلبةةةةةة, كفةةةةةاءةمةةةةةن أجةةةةةل الحصةةةةةول علةةةةةى اعلةةةةةى درجةةةةةات ال

 . وأن الهدف األساس من التطوير هو تقديم الدعم ألعضاء هيئة التدريس, "المؤسسة

ر األكةاديمي علةى حيث نظةر الةى التطةوي, تعريفًا أكثر تطوراً  Lewisقدم الباحث  1996 العام وفي 

فعةرف التطةوير األكةاديمي علةى انةه حقةل فيةه العديةد مةن المصةطلحات تةنظم فةي , نحو أكثر شةمولية

 :ثالثة جوانب رئيسة
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, اإلنعكاس الذاتي, النمو :  ويشمل personal development التطوير الذاتي :  الجانب االول 

 .النشاط  لعضو الهيئة التدريسية

ألنشطة المبادارات وا: ويشمل  instructional developmentالتطوير األدائي : الجانب الثاني 

 .التي تقع على عاتق الطلبة

الجهود المبذولة : ويشمل   organizational developmentالتطوير التنظيمي:الجانب الثالث 

 .على مستوى المؤسسة ألقسامفي البرامج وا

حيث , أن وجهات النظر هذه غير كافية وغير شاملة  Diamondرد الباحث  2002 وفي العام 

حيث اشار إلى ان هذه الجوانب , قدم هذا الباحث تحلياًل آخر حول جوانب التطوير األكاديمي

 :متداخلة في التعليم وهي كما توصل اليها ثالثة جوانب 

يركز على تعليم الطلبة : instructional development التطوير األدائي  :الجانب االول

 .المناهج الدراسية وخبرات الطلبة بواسطة تحسين

يركز على تحسين المهارات :  professional developmentالتطوير المهني : الجانب الثاني

 .داء لدى أعضاء الهيئة التدريسيةواأل

يركز على التداخالت : organizational development  يميالتطوير التنظ: الجانب الثالث

 .ية بين هذه الوحدات داخل المؤسسةودرجة الفعال, بين الوحدات االدارية 

وهو ما يطلق عليه , إلى أن مجموع هذه الجوانب متداخلة فيما بينها  Diamondوفي الختام اشار 

 or academic development educationalالتطوير األكاديمي أو التعليمي 

development . 
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ان تبنةةي مصةةطلح  Kalish, Pingree, and Plank (2007)وهةةذا مةةا أكةةد عليةةه البةةاحثين   

فةةي البيئةةات التعليميةةة , التطةةوير التعليمةةي أو األكةةاديمي هةةو األكثةةر شةةمواًل لوصةةف عمليةةة التطةةوير 

 .  التي تقود عملية التطوير بفاعلية واحترافية 

رتبةةاك الأن هةةذه المفةةاهيم وا (Gosling, Sorcinelli, & Chism, 2008)كةةل مةةن ونةةاق   

والةى التنةافس بةين , المصاحب إلستخدامها يعود إلى النمو العالمي المتزايد والتداخل بين هذه المهام 

 .الجهات المعنية 

مةا أشةارت لةه    مةن أبرزهةا,  وقد حصر العديد من الباحثين شمولية التطوير األكاديمي في عدة أشياء

Debowski  إلى أن التطوير األكاديمي يشمل: 

 والتعليم وسبل تعزيزها, التدريس تحسين المهارت األكاديمية في. 

  إصالح المناهج التعليمية. 

  خدمات الدعم واإلرشاد للطلبة. 

  تحسين مهارات وقدرات واتجاهات الطلبة. 

  عمليات القياس والتقويم التربوي. 

  التكنولوجيا الحديثة استخدام. 

  األبحاث العلمية والمنح الدراسية. 

  السياسات والممارسات التعليمية. 

  التغير الجامعي وتحسين النظام التعليمي(Debowski,2011) .) 

التطةةةوير األكةةةاديمي  أنةةةه تحسةةةين العمليةةةة التعليميةةةة وصةةةواًل إلةةةى تحقيةةةق األهةةةداف التعليميةةةة ويعةةةرف 

 ( 2114, طعيمة " )ءة المنشودة بصورة أكثر كفا
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, ح مختلةةف مكونةةات النظةةام التعليمةةيكمةةا عرفةةه محمةةود هةةو إحةةداث التغييةةر الةةذي يهةةدف الةةى إصةةال

ويمكةةةن أن , لتحقيةةةق األهةةةداف التعليميةةةة المنشةةةودة , مليةةةات وتقيةةةيم للمخرجةةةات التعليميةةةةمةةةدخالت وع

 (2111, محمود )  .ًة لجميع مكونات النظام التعليمييكون التطوير التعليمي عمليًة شامل

  تغييةر فةي مكونةات النظةةام هةو عمليةة إبداعيةةة تهةدف الةى إحةداث وقةد عرفتةه الدراسةة إجرائيةا

والتةةي تقودهةةا إدارة الجامعةةة مةةن خةةالل دوائةةر وكليةةات الجامعةةة المختلفةةة مةةن أجةةل , التعليمةةي

يلبةةةةي حاجةةةةات  الوصةةةةول ألعلةةةةى درجةةةةات التميةةةةز فةةةةي المخرجةةةةات التعليميةةةةة وبالشةةةةكل الةةةةذي

 . فيدين ورغباتهمالمست

 أنواع التطوير األكاديمي 8-0-0-8

 التطوير التنظيمي 8-0-0-8-0

 مفهوم التطوير التنظيمي 8-0-0-8-0-0

ومواجهة المشكالت التي تعترض , هو تلك العمليات التي تبذل من أجل تحقيق المنظمة ألهدافها

, أبو النصر)بداعية واالبتكارية القدرات اإلوتنمية  ,ف, مع االهتمام باألفكار الجديدةهذه األهدا

2111) 

فه الهندي  أنه مجموعة األنشطة المخططة على مستوى التنظيم ككل , التي تشرف على : " ويعر 

واستخدام العلوم , اإلدارة العليا لزيادة الكفاءة التنظيمية من خالل التدخل في العمليات التنظيمية 

 ( 2111الهندي , . ) السلوكية

لتغيير المؤسسة لتصبح أكثر فعالية وأكثر اهتمامًا , هو جهد مخطط ومستمر: " كما يعر فه شيحة 

لتنمية الثقافة التنظيمية , بالنواحي اإلنسانية, وهي تستخدم المعرفة المكتسبة من العلوم السلوكية 
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يات ركيز على العلموالتي تعتمد على االختبارات الذاتية للمؤسسة واالستعدادات للتغيير, ويكون الت

 ( 2116, شيحة )  .الجماعية والعالقات الشخصية

عملية مخططة تقوم بها المؤسسة تمةس االتجاهةات, والقةيم, والهيكةل التنظيمةي : "ويعر فه سعيدة  أنه 

 (2195سعيدة , ". )حتى تستطيع المؤسسة التكيف مع بيئتها

 أسباب التطوير التنظيمي 8-0-0-8-0-8

أن هنةاك عةةدة أسةباب دفعةت بالمؤسسةات إلةى اتبةةاع أسةلوب التطةوير التنظيمةي منهةةا نقةاًل عةن الحةاج 

 : داخلية وخارجية

 األسباب الداخلية - أ

نتيجةةةةة التطةةةةور الحاصةةةةل فةةةةي جميةةةةع . تطةةةةور وعةةةةي العةةةةاملين وزيةةةةادة طموحةةةةاتهم وحاجةةةةاتهم .9

 . الميادين

اتةةةه الكامنةةةة كافةةةة زيةةةادة إدراك العالقةةةة بةةةين البيئةةةة اإلداريةةةة وبةةةين رغبةةةة الفةةةرد فةةةي تسةةةخير قدر  .2

 . للعمل

فسةةةةاح المجةةةةال لةةةةه للمشةةةةاركة فةةةةي اتخةةةةاذ , إدراك الصةةةةلة بةةةةين أسةةةةلوب التعامةةةةل مةةةةع العةةةةالم  .3 وا 

ودوره فةةي المسةةاهمة , القةةرارات وبةةين إنتاجيتةةه, حتةةى يشةةعر الفةةرد  بأهميتةةه داخةةل المؤسسةةة 

 . في تحقيق أهدافها

نجاز مشروع م .4  . عينضعف شبكة االتصاالت بين فرق العمل الخاصة وا 

 . الكفاءات البشرية الموهوبة غير مستغلة وال تعمل بكل طاقاتها .5

 . القيادات اإلدارية في المنظمة متسيبة وأساليب الرقابة على األعمال غير محكمة .6
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فقةةدان الثقةةة بةةةين الرؤسةةاء والمرؤوسةةةين األمةةر الةةذي يةةةدعو لتسةةجيل كةةةل  األوامةةر والتعليمةةةات  .7

 . سين في المستويات األدنى من اإلدارةكتابة خشية تحميل المسؤولية للمرؤو 

وبلورة , الصراعات المستمرة بين المديرين المستترة والظاهرة من أجل تخصيص الموارد  .8

 . أو للتقرب لإلدارة العليا, األهداف والسياسات أو المناصب 

خةل كثرة االستقاالت وزيادة حركة دوران العمل ونسبة الغياب , وهذا مةا يجعةل الالاسةتقرار دا .1

 . وبالتالي يصعب عليها تحقيق األهداف في ظل هذه الظروف, المؤسسة 

وهةذا بعةةد ,  ات التبةاع أسةةلوب التطةوير التنظةيمهنةاك جملةة مةن العوامةل الداخليةةة التةي أدت بالمؤسسة

إدراكهةةةا حاجتهةةةا لخلةةةق المرونةةةة فةةةي الهيكةةةل التنظيمةةةي والقةةةوانين واألنظمةةةة لتتكيةةةف مةةةع المسةةةتجدات 

الخارجيةةة باإلضةةافة إلةةى المشةةاكل التةةي بةةدأت تظهةةر فةةي البيئةةة الخارجيةةة للمؤسسةةة كفقةةدان الثقةةة بةةين 

 . ألنَّه ليس هناك اشتراك بينهما في وضع األهداف, الرؤساء والمرؤوسين 

 : األسباب الخارجية -

 : وهي مجموعة من العوامل التي تؤثر على المؤسسة وتدفعها للتطوير, وتتمثل في

سواء كانت هذه المتغيرات سلبية أو إيجابية ف نهةا تسةتدعي : التغيرات السياسية واالقتصادية -

قيةةةام المؤسسةةةات ب حةةةداث بعةةةض التغييةةةر للتكيةةةف مةةةع طبيعةةةة المتغيةةةرات بهةةةدف خلةةةق تةةةوازن 

نةةةدرة المةةوارد, المنافسةةةة, : مثةةل, ي بةةةين المؤسسةةة والمسةةةتجدات السياسةةية واالقتصةةةادية إيجةةاب

 . إلخ... الحروب, واألزمات االقتصادية

سةةواء كانةةت هةةذه المتغيةةرات ذات عالقةةة بةةالقيم : التغيرررات االجتماعيررة الثقافيررة والحضررارية -

ي المجتمةةع عليهةةا إحةةداث والتقاليةةد, أو بتقاليةةد العمةةل, وعلةةى هةةذا فةة ن  المؤسسةةات العاملةةة فةة

 . تغييرات تستجيب بصورة إيجابية لهذه المتغيرات
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هنةةةاك جملةةةة مةةةن التغيةةةرات التةةةي يمكةةةن أن : التغيررررات فررري األنظمرررة, القررروانين والتشرررريعات -

تحةةةةدثها الحكومةةةةة أو مجةةةةالس اإلدارة فةةةةي المنظمةةةةات, فعلةةةةى المنظمةةةةات أن تسةةةةتجيب لهةةةةذه 

 . على االستقرار واالستمرارالتغييرات بصورة إيجابية مم ا يساعدها 

سواء كان هةذه التغيةرات فةي طةرق اإلنتةاج أو وسةائله فهةي ذات تةأثير : التغيرات التكنولوجية -

علةةى تحقيةةق كفةةاءة تشةةغيل عاليةةة وتحسةةين نوعيةةة المنتجةةات, وعلةةى المنظمةةة أن تأخةةذ هةةذه 

فسةةةية المتغيةةرات حتةةى ال تتخلةةةف عةةن التطةةةورات التةةي يمكةةةن أن توجةةد أمامهةةةا ضةةغوطات تنا

 (2118, الحاج )  .كبيرة في المنظمات المشابهة

 تلخيص أهم أسباب التطوير التنظيمي (: 4 -8)الجدول رقم 

 العوامل المصدر
 . انفجار المعلومات, زيادة ضغوط العمل - ( التقنية)البيئة الفنية 

 . التطوير في عمليات اإلنتاج -
 . االنفجار في المعلومات واالتصاالت -

 . تغيير االتجاهات والقيم نحو العمل - البيئة االجتماعية 
 . تغيير االتجاهات والقيم نحو المسؤولية االجتماعية -
 . األنظمة, التعليمات واللوائح الحكومية -
 . النم و السكاني -

 . السوق العالمي االستهالكي - البيئة االقتصادية 
التغير السريع والمطرد وأذواق المستهلكين, وأفضليات موارد  -

 . اإلنتاج
 . متطلبات الموظفين والعاملين والمشاركة في االنهماك في العمل - البيئة التنظيمية 

 . االنسحاب العائد لتقنية وحجم المنظمة -
 . تغير االتجاهات والقيم والمهارات لدى المديرين -

 (.386, ص2113) صالح   , الباقي نقاًل عن عبد : المصدر
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 أهمية التطوير التنظيمي 8-0-0-8-0-0

 أهمية التطوير التنظيمي

 : تتمثل أهمية التطوير التنظيمي في أهمية الجوانب التالية

 . دعم كفاءة التنظيم وزيادة الفاعلية, ورفع اإلنتاجية كما ونوعًا وتقليل هدر الموارد -9

ذكةةاء اإلبةةةداع والقةةدرة علةةةى , وتحسةةين أدائهةةةا , تنميةةة القةةوى البشةةةرية  -2 واالرتقةةاء بسةةةلوكها وا 

االبتكةار ومجةاراة قةدرات المتفةوقين, وهةذا مةن خةالل تكثيةف البةرامج التدريبيةة وتنويعهةا بمةةا 

 . يتناسب مع احتياجات المنصب

جهةة نقةاط الضةعف فةي توفير مناخ مالئم وبيئة متوازنة ومجاراة المشةكالت والطةوار  وموا -3

 . اإلدارة

 . االستفادة من التطورات واالستكشافات في مجال العلوم األخرى -4

العمةةةل علةةةةى تكامةةةةل أهةةةةداف التنظةةةةيم والمجتمةةةع والعةةةةالمين, حتةةةةى ال تتعةةةةارض األهةةةةداف,  -5

 . وتنشب عليها صراعات داخلية

متطلباتهةةةا لمنظمةةةة إلصةةةالح إن  التطةةةوير التنظيمةةةي يعتبةةةر أسةةةلوبًا لحةةةل  المشةةةكالت فةةةي ا -6

المسةةةةةتمر , الثقافيةةةةةة واالجتماعيةةةةةة, وإلثبةةةةات القةةةةةدرة فةةةةةي حةةةةل  المشةةةةةكالت والتجديةةةةةد البيئيةةةةة

واتخاذ القدرات المالئمة واستغالل الفرصة المتاحةة مةع األخةذ , للمنظمة من خالل التحليل

 ( 2116, الصيرفي ) .بعين االعتبار التحديات التي تواجه المنظمة
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 نية التنمية المه 8-0-0-8-8

  مفهوم التنمية المهنية 0- 8-0-0-8-8

عمليات تهةدف إلةى تطةوير مهةارات أعضةاء هيئةة :  "يقصد  بالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس 

التةةدريس وسةةلوكهم , لتكةةون أكثةةر كفةةاءة وفعاليةةة لسةةد حاجةةات الجامعةةة والمجتمةةع , وحاجةةات أعضةةاء 

, والةةذي يقةةوم بتلةةك العمليةةات أو الجهةةود (Speck and Knipe, 2005" )هيئةة التةةدريس أنفسةةهم

المقصودة هي الجامعة أو الكلية أو غيرها من المؤسسات المهنيةة لتنميةة عضةو هيئةة التةدريس مهنيةًا 

 (Golding and Gray, 2006)بما يمكنه من تحقيق أهداف الجامعة ووظائفها 

 : لثالثة وهيفالتنمية المهنية تمكن عضو هيئة التدريس من القيام بمسئولياته ا

وتحسةةةةين , وهةةةةذا يتطلةةةةب أن يحقةةةةق تقةةةةدمًا فةةةةي مجالةةةةه المعرفةةةةي ,  مسةةةةئوليته أمةةةةام نفسةةةةه .9

 . واالستمرار في التنمية والتحسين,  كفاءاته

مسئوليته أمام مؤسسته والتي تتطلب من األكاديمي اإلجادة في مجاالت التةدريس والبحةث  .2

 . واإلدارة وخدمة المجتمع

والتةةةي تتطلةةةب مةةةن األكةةةاديمي أن يسةةةتجيب لمشةةةكالته المجتمةةةع مسةةةئوليته أمةةةام المجتمةةةع  .3

 (. Speck and Knipe, 2005)وحاجاته 

فةةةت الحربةةةي  عمليةةةات مؤسسةةةية منظمةةةة لتةةةدريب أعضةةةاء هيئةةةة : التنميةةةة المهنيةةةة بأنهةةةا( 2116)وعر 

عةةةدادهم, وتسةةةتهدف تجديةةةد أدائهةةةم المهنةةةي ورفةةةع جودتةةةه فةةةي مجةةةاالت التةةةدريس والبحةةةث  التةةةدريس وا 

وخدمةةةةة المجتمةةةةع, إضةةةةافة إلةةةةى مسةةةةاعدتهم فةةةةي النمةةةةو واالرتقةةةةاء بقةةةةدراتهم ومهةةةةاراتهم الذاتيةةةةة  العلمةةةةي

باسةةتخدام أسةةاليب متنوعةةة لهةةا صةةفة الشةةمول والتكامةةل واالسةةتمرارية والمرونةةة والتكيةةف مةةع متغيةةرات 

 . العصر وتحدياته
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لمهاراتةةةةةه وقدراتةةةةةه ميةةةةةة تن: للتنميةةةةةة المهنيةةةةةة لعضةةةةةو هيئةةةةةة التةةةةةدريس أنهةةةةةا( 2114)ونظةةةةةر الصةةةةةيرفي 

افةةةق وزيةةةادة فاعليتةةةه فةةةي التةةةدريس والبحةةةث العلمةةةي وخدمةةةة المجتمةةةع بمةةةا يحقةةةق لةةةه التو  ,االجتماعيةةةة

وبمةا يضةمن تطةوير المجتمةع وتحقيةق رؤاه المسةتقبلية بمةا يضةطلع بةه , النفسي واالجتماعي من جهة

 . أستاذ الجامعة من أدوار من جهة أخرى

 مبررات التنمية المهنية 8- 8-0-0-8-8

ور التكنولةوجي وانعكاسةاته علةى العمليةة التعليميةة, مةن حيةث توظيةف تكنولوجيةا المعلومةات التط -

جةذري  واالتصال وتقنيات التعلم والتعليم, فقد أثةرت تكنولوجيةا المعلومةات والحاسةب اةلةي بشةكل

, بمةةا يتطلةةب مسةةاعدة الطةةالب علةةى اكتسةةاب مهةةارات الةةتعلم الةةذاتي علةةى نظةةام التعلةةيم وأسةةاليبه

 . لم التعاوني والتعلم عن بعدوالتع

, حيةةةةث إن تطةةةور تقنيةةةةات االتصةةةال وتعةةةةدد ي حصةةةةل علةةةى أدوار األسةةةةتاذ الجةةةامعيالتغيةةةر الةةةذ -

مصةةةادر الةةةتعلم أدت إلةةةى إحةةةداث تغيةةةرات جوهريةةةة فةةةي متطلبةةةات الموقةةةف التعليمةةةي مةةةن حيةةةث 

 . وسائل نقل المعرفة, فتحول األستاذ بذلك إلى مسير ومسهل ومرشد وموجه لطالبه

م توفر األعداد الكافية مةن أسةاتذة الجامعةة المةؤهلين فةي مختلةف التخصصةات مقابةل ارتفةاع عد -

نسبة المدرسين حديثي العهد في التةدريس, التةي تفتقةر إلةى المهةارات والخبةرات الالزمةة لممارسةة 

 . أدوارها بصورة فعالة

تاذ الجامعةةة النمةةو المعرفةةي فةةي جميةةع المجةةاالت والتخصصةةات ممةةا يتطلةةب ضةةرورة متابعةةة أسةة -

للتطةورات العلميةة فةةي مجةال تخصصةةه باعتبةار هةذا األمةةر ضةرورة لتحسةةين الكفةاءات التدريسةةية 

 . والبحثية لديه
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تحدي جودة النوعية في التعلةيم العةالي, وهةو شةيء لةن يتحقةق إال مةن خةالل جةودة أداء األسةتاذ  -

 (2114, شاهين . ) الجامعي

 أهداف التنمية المهنية  0 -8-0-0-8-8

بةةد ألي برنةةامج تنمةةوي يةةراد لةةه أن يكةةون فعةةااًل علةةى أعلةةى مسةةتويات النجةةاح مةةن أهةةداف واضةةحة  ال

  ألن تحديد الهدف التنموي هو المؤشر الذي يوجه النشةاط والبةرامج " الحاجات التنموية"محددة وفق 

إلةى مةا التنمويةة فةي االتجةاه الصةحيح, وعليةه فة ن وحةدة التنميةة المهنيةة لعضةو هيئةة التةدريس تهةدف 

 : يلي

 . رفع مستوى المهارة عند عضو هيئة التدريس في مجال التدريس .9

 . رفع مستوى المهارة عند عضو هيئة التدريس في مجال البحث العلمي .2

 . رفع مستوى المهارة عند عضو هيئة التدريس للقيام بمهارة اإلدارة وخدمة المجتمع .3

نولوجيا التعلةيم والةتعلم واسةتخدامها فةي اكتساب المعلومات الالزمة للتعامل مع مستحدثات تك .4

 . التعلم الذاتي والتعليم المستمر

اكتسةةاب المعلومةةات والمهةةارات عةةن التقةةويم وبنةةاء وسةةائله الحديثةةة وتقنيتهةةا واسةةتخدامها, ومةةا  .5

 . يمكن االستفادة منها في تطوير االمتحانات في بناء مواصفات االختبار الجي د

 . هيئة التدريس للتعرف إلى قدراتهم وتبادل الخبرات توفير المناخ المناسب ألعضاء .6

 (.2114حداد, )دعم تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والمؤسسات العلمية األخرى 
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 أساليب التنمية المهنية   8-0-0-8-8-4

 :ما يلي( 2114)من أهم األساليب المهنية التي ذكرها شاهين  

 ( Conferences)المستمرات  -

يجابيةة لتالقةي , تعد المؤتمرات من أهم أسةاليب التنميةة المهنيةة ألسةتاذ الجامعةة  ألنهةا فرصةة طيبةة وا 

الخبةةرات واألفكةةار واةراء فةةي شةةكل جمعةةي, ويعةةد هةةذا التجمةةع فرصةةة طيبةةة لتةةدريس أسةةتاذ الجامعةةة 

كتسةةةةاب المزيةةةد مةةةةن  المعلومةةةةات علةةةى الحةةةةوار والمناقشةةةة, واالسةةةةتفادة مةةةن اةراء واألفكةةةةار الجديةةةدة وا 

 . والخبرات والمهارات في مجال تخصصه

 ( Workshop)الورشة التعليمية  -

تعةةةةد الورشةةةةة التعليميةةةةة مةةةةن أفضةةةةل أسةةةةاليب التنميةةةةة المهنيةةةةة التةةةةي تحظةةةةى بقةةةةدر كبيةةةةر مةةةةن النجةةةةاح 

ألنها تسةير وفةق نظةام يعمةل فيةه أسةتاذ الجامعةة بشةكل جمعةي وتعةاوني فةي ضةوء أسةس ,  واالنتشار

بةةراء ومتخصصةةين يتةةوافر لةةديهم الةةوعي بنظةةام العمةةل بالورشةةة, والتخطةةيط الجيةةد وجةةود خ: مةةن أهمهةةا

 . للورشة بما يضمن نجاحها وتحقيق أهدافها

 ( Distance Learning)التعليم عن بعد  -

يعد التعلةيم عةن بعةد أحةد النمةاذج التعليميةة التةي تهةتم بمسةاعدة عضةو هيئةة التةدريس الحصةول علةى 

ونقةةل المعرفةةة , الةةتعلم الةةذي يحتاجةةه, فهةةو نمةةوذج يعمةةل علةةى تةةوفير فةةرصالمعرفةةة والعلةةم والتةةدريب 

وتطةوير مهةاراتهم فةي مختلةف التخصصةات عةن طريةق وسةائل وأسةاليب تختلةف عةن تلةك , للمتعلمةين

التعلةةيم : المسةةتخدمة فةةي نظةةم التعلةةيم العاديةةة, ولقةةد أطلقةةت عةةدة تسةةميات علةةى التعلةةيم عةةن بعةةد منهةةا

 . المفتوح, والتعليم بال حدود, والتعليم بالمراسلة, والتعليم المستقل
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 : األساليب المهنية اةتيةبعض ( 2116)كما أوردت الحربي 

 (Vocational Rehabilitation)التأهيل المهني  -

ومثةةةةال عليهةةةةا اإلعةةةداد التربةةةةوي لعضةةةةو هيئةةةةة , يكةةةون مةةةةن خةةةةالل البةةةرامج التدريبيةةةةة الطويلةةةةة المةةةدى 

التةةةةةدريس الجةةةةةامعي المتبةةةةةع فةةةةةي بعةةةةةض الجامعةةةةةات العربيةةةةةة, أمةةةةةا فةةةةةي معظةةةةةم الجامعةةةةةات األمريكيةةةةةة 

: هنةةي ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس فهةةو مةةن خةةالل انخةةراطهم فةةي برنةةامج يعةةرف بةةةوالبريطانيةةة للتأهيةةل الم

Postgraduate Certificate in Higher Education Practice and Research 

Programme. 

 : ويقدم البرنامج كما جاء في كتيب البرنامج المعد من قبل

Educational Development Unit at University of Salford in UK (2006/2007) 

, ولمةدة فصةةل دراسةي واحةدة تقةةدم للةدارس للمعرفةةة (أو سةنتين فةي بعةةض الجامعةات)لمةدة سةنة واحةةدة 

المتخصصةة فةةي مجةةال التةةدريس والةةتعلم والتقةةويم وأسةةاليبها وطرائقهةةا المختلفةةة, ثةةم يعطةةى فةةي الفصةةل 

المعرفةةةةةةة ومةةةةةا سةةةةةةوف يعلمةةةةةةه الطةةةةةالب وفةةةةةةق هةةةةةذه النظريةةةةةةات و , الثةةةةةاني الفرصةةةةةةة لتطةةةةةوير مقرراتةةةةةةه 

المتخصصةةةة, وهةةةدف البرنةةةامج فةةةي نهايتةةةه تحويةةةل عضةةةو هيئةةةة التةةةدريس إلةةةى باحةةةث ُمطةةةور لطرائةةةق 

تدريسةةه وتصةةميم مقرراتةةه بمةةا يتناسةةب مةةع المنةةاخ الجةةامعي الةةذي سةةيعمل فيةةه, وربمةةا يناسةةب قةةدرات 

ي الطةةالب وميةةولهم, وبمةةا يمكنةةه مةةن االسةةتفادة مةةن خبةةرات زمالئةةه مةةن خةةالل االستشةةارات المتاحةةة فةة

البرنةةامج والةةذي يقةةدم فةةي نهايتةةه شةةهادة ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس, تمكةةنهم مةةن التعيةةين فةةي أي جامعةةة 

 . يتقدمون لها بمعنى أنها بمثابة رخصة لمزاولة المهنة األكاديمية
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 برام  التعاون والتناص  بين الزمالء واألقران -

 (Cooperation Programs and Try to reach among colleagues and 
peers).  
من خالل ور  العلم والحلقات الدراسية تؤكد كثير من الدراسات أنها فرصة لتالقي األفكار 

كما أنها تعلم على إفادة األعضاء المستجدين من آراء األساتذة , والخبرات واةراء بشكل جمعي 

تسهم في رفع كفاياتهم التدريسية والتغلب على  األقدم من حيث الخبرة والمعرفة المتخصصة بصورة

 . الصعوبات التي قد تواجههم

 (Scholarships( )المن  الدراسية)البعثات  -

, أو إلى إلى جامعات أو مؤسسات تعليمية( نالمتدربي)ويقصد منها إيفاد أعضاء هيئة التدريس 

االتجاهات الحديثة في مجال مراكز أو معاهد علمية أو بحثية متميزة, للتدريب على األساليب و 

 . علمي معين, حيث ال يمكن إدراك الخبرة إال  في موقعها

 (Practical Training)التدريب العملي  -

ويمكن أن يكون ذلك من خالل نظام االستشارات مع الخبراء في مجال التدريس سواء من داخل 

دريس في إطار برامج التنمية الجامعة, أو من خارجها لتقديم التدريب والنصح ألعضاء هيئة الت

المهنية المستدامة, ومن خالل أسلوب التعليم المصغر في التدريب على مهارة محددة حتى يمكن 

التعرف إلى نقاط القوة أو القصور في أدائهم لتقديم النصح والخبرة الالزمة لالرتقاء بهذا األداء أو 

 . لمساعدتهم في تحسين طرق التفاعل والتواصل مع طالبهم

 (Lectures)المحاضرات  -

 . تلقى عادًة سلسلة من المحاضرات التي تغطي موضوعات تربوية مختلفة
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 ( Discussion group)مجموعات المناقشة  -

 21ال تتجاوز عادًة )في هذا األسلوب ينقسم أعضاء الهيئة التدريسية إلى مجموعات صغيرة 

. ساسية التي طرحت في المحاضرات النظريةوفي هذه المجموعات تتم مناقشة المفاهيم األ(. عضواً 

 : ويأخذ تقسيم أعضاء الهيئة التدريسية إلى مجموعات أحد األشكال الثالثة

 : وفيه ينقسم أعضاء الهيئة التدريسية إلى ثالث مجموعات: تقسيم فئوي -

... تضم أعضاء الهيئة التدريسية من كليات التربية واةداب والتجارة : مجموعة الكليات اإلنسانية

 . وغيرها من الكليات والمعاهد اإلنسانية

... تضم أعضاء الهيئة التدريسية من كليات العلوم والزراعة والهندسة : مجموعة الكلية التطبيقية

 . وغيرها من الكليات والمعاهد العلمية

دون مراعاة للتخصص )فيه ينقسم أعضاء الهيئة التدريسية بشكل عام : تقسيم عشوائي -

 . إلى مجموعات ومن مزاياه أنه يتيح الفرصة لتنوع الخبرات( أو فئة الكلية

 ( Symposium)الندوة  -

وفيها يشترك أكثر من زميل في التحدث في موضوع معين, وال يقتصر أمر االشتراك في هذه 

الندوات على أساتذة التربية, إنما يدعى بعض األساتذة من الكليات األخرى لتبادل الخبرة مع 

 . زمالئهم

 ( Micro-Teaching)التعليم المصّغر  -

ي مهارة تدريسية معينة أمام زمالئه, ويتم في هذا األسلوب يكل ف كل عضو هيئة تدريس بأن يؤد

والزمالء, وعضو . األستاذ المحاضر: تصويره بالفيديو ثم تتم تغذية عكسية له من ثالثة مصادر

 . هيئة التدريس نفسه
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 ( Language Lab)مختبر اللغة  -

 . إلنجليزيةفي هذا األسلوب يتدرب أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام مهارات اللغة األم واللغة ا

 ( Education Situations)المواقف التعليمية  -

ومواقف عملية تحدث في , في هذا األسلوب يقوم كل أستاذ في مجموعة بطرح نماذج تدريسية 

حجرة الدراسة, كما يقوم هو نفسه ببعض أشكال األداء أمام األساتذة كنموذج يمكن االقتداء به, له 

 . أهدافه, ومحتواه, وأنشطته

 ( Guidance sessions)لسات اإلرشادية الج -

 .األستاذ الجامعي وتتم مناقشتها في هذا األسلوب يتم طرح قضايا ومشكالت يواجهها

 ( Open meeting)اللقاء المفتوح  -

في هذا األسلوب يلتقي أعضاء الهيئة التدريسية مع مدير الجامعة أو أحد النواب, ليناقشوا 

 . قضاياهم

 ( Flights)الرحالت  -

رحالت علمية يقوم أعضاء الهيئة التدريسية فيها بزيارة بعض المؤسسات العلمية : تنقسم إلى نوعين

والتعليمية ومراكز البحوث, ورحالت ترفيهية يقوم فيها أعضاء الهيئة التدريسية بزيارة األماكن 

 . السياحية أو الترفيهية التي تهدف إلى تجديد نشاط الدارسين وتوثيق العالقات بينهم

 مجاالت التنمية المهنية  8-0-0-8-8-5

لما كان العلم الرئيس ألستاذ الجامعة هو التدريس البحث العلمي, إلى جانب اإلشراف والتوجيه, 

 (2111, الترتوري )  -:ف ن برامج التنمية المهنية تتخذ محاور يمكن حصرها في
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  وتسعى هذه البرامج إلى تحقيق الجوانب : برامج تنمية مهنية في مجال التدريس الجامعي

 : التالية

o التنمية على مستوى المنهج وطرائق التدريس الجامعي . 

o مراجعة المناهج من حيث األهداف والمحتوى والطرائق ووسائل التقويم . 

o االطالع على إستراتيجية العمل الجماعي وأهداف ونظمه . 

 وتسعى إلى تحقيق الجوانب التالية: برامج التنمية المهنية في مجال البحث العلمي : 

o  التمكين األكاديمي المهني لألستاذ الجامعي في مجال البحث العلمي, من أجل تحقيق التميز

 . لبحوثه العلمية, ويتحقق ذلك بتحري الدقة والموضوعية والتمكن من مهارات البحث العلمي

o يجاد الحلول للمشكالت التمكن من إ ثراء المعرفة وتطوير العلوم وتغذية المناهج والمقررات, وا 

 .  وقضايا المجتمع

o  جراء األبحاث تشجيع أساتذة الجامعة بعد حصول على رتبة األستاذ لالستمرار في التأليف وا 

 . نوياً وعدم االنقطاع عنها, وذلك من خالل منحهم ألقابًا علمية جديدة ومكافئتهم ماديًا ومع

o حث الجامعة أساتذتها على حضور الملتقيات والمؤتمرات العلمية . 

o  أن يعد األستاذ بحثًا أو كتابًا على األقل في مجل تخصصه كل عام, وأن يرشد طالبه إلى

 . أبحاثه لإلفادة منها, والحرص على التميز بها موضوعًا ومنهجاً 

 برامج التنمية المهنية يجب أن تسعى وضمن هذا المحور ف ن : في مجال اإلشراف والتوجيه

 : إلى تحقيق الجوانب التالية
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o  اكتساب أساتذة الجامعة مهارات التواصل والتفاعل مع الطالب أثناء عملية اإلشراف

 . والتوجيه, من خالل اإللمام بالجوانب النفسية والبيداغوجية للطالب

o  طالق طلبة  . اإلشراف عليهااالطالع الواسع على مصادر المعرفة الحديثة وا 

o الحرص على أن تتضمن األبحاث التي يشرف عليها الجديد واإلضافة إلى الجهود السابقة . 

o  التأكد من معرفة الطالب أصول البحث العلمي وقواعده , وعدم إغفال أي مصدر أو مرجع

ويشجعه على إبراز شخصيته العلمية في ,  أساسي في البحث, وأن يحترم حرية رأي الطالب

 . البحث

o  أن يصحح األبحاث وبدون مالحظاته عليها   كي يفيد طالبه بأن ال يقعوا في الخطأ مرة

 . أخرى

توفق الجامعة في إنجاح دور أستاذ الجامعة ب عتباره مشرفًا على أبحاث الطلبة سواء على ولكي 

 :  مستوى التدرج أو ما بعد التدرج , عليها

  تمييز بين مستويات الرسائل الجامعية التي ناقشها الطلبة, ألن في عدم التمييز إجحاف

 .بالرسائل ذات المستوى المتميز

 نوعية المتميزة تشجيعًا للطالب الذين أنجزوها واألساتذة الذين تعمل على نشر الرسائل ال

 . أشرفوا عليها

ولتحقيق كل هذه الجوانب في برامج التنمية المهنية ألساتذة الجامعة, ف ن هناك أساليب ذاتية 

وأخرى مهنية, تقع مسؤولية الصنف األول منها على عاتق األستاذ الجامعي نفسه, حيث يقوم هذا 

تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنته العلمية والتربوية, ومحصلة ذلك رضاه عن عمله, األخير ب
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, كما يتوقف النمو المهني ألستاذ الجامعي مستقباًل على طموحه الشخصي. وتقدير اةخرين له

وقابليته للتقدم ومدى تأثره بالتشجيع وبعوامل التطور المحيطة به, وعلى المستوى العلمي والتربوي 

والثقافي الذي يود الوصول إليه, وعلى قدرته في التمييز بين مواطن القوة والضعف لديه, كما يجب 

عليه أن يعي أن الوصول بكفاءاته التدريسية إلى أعلى المستويات عليه أن يوسع من طموحاته 

 . بما يجعله دائمًا على قناعة أن هناك مستوى أعلى مما هو فيه, الشخصية 

اني فيتوزع بين عدة أساليب من أهمها المؤتمرات, الور  التعليمية, التعليم عن بعد, أما الصنف الث

, التدريب العلمي والبحث العلمي, وكل ذلك يتم بصورة مستمرة ومتواصلة (المنح الدراسية)البعثات 

 . دون كلل أو ملل, وفي تواضع تام

 

 ستراتيجيات التطوير األكاديميإ 8-0-0-0

, طعيمةةة : ) الخاصةة بتطةوير التعلةيم الجةامعي علةى أن أهةم إسةتراتيجياته ثالثةة هةي تلتقةي االدبيةات 

2114) 

وفةي هةذه . وما يتولةد عنةه مةن نمةاذج التطةوير, اإلستراتيجية العقالنية المستندة إلى البحث العلمي -9

يةتم  Descriptiveا اإلستراتيجية يستخدم نوعةان مةن الدراسةة, وصةفية, ومعياريةة, وفةي الوصةفية 

مسةةةةح واقةةةةع المفةةةةاهيم الراهنةةةةة, وتعةةةةرف خصائصةةةةها سةةةةواء بةةةة جراء دراسةةةةات تحليةةةةل المحتةةةةوى أو 

 . أو غير ذلك.. الدراسات المقارنة بين المناهج بعضها البعض 

ومةةن األسةةاليب المسةةتخدمة فةةي ذلةةك اسةةتطالع آراء بعةةض المؤسسةةات ذات الصةةلة بةةالتعليم الجةةامعي 

 . اجية أو خدمة خاصةسواء أكانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات إنت
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كمةةةا يجةةةري أيضةةةا اسةةةتطالع آراء بعةةةض األفةةةراد مثةةةل أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس, وفئةةةات مةةةن المفكةةةرين 

 . والعلماء والتخصصيين, وبعض المسئولين عن إدارة التعليم الجامعي أو بعض الطالب

 Prescriptiveوهنةا تةأتي الدراسةة المعياريةة  , لمنةاهج والبةرامجاوفي ضةوء نتةائج هةذا كلةه يةتم تقةويم 

التةةي تتةةولى مسةةئولية وضةةع مجموعةةة مةةن المعةةايير التةةي فةةي ضةةوئها يةةتم تقةةويم المنةةاهج , والبةةرامج , 

وهةذا يتطلةب بةالطبع . والعةالج, أو اقتةراح البةدائل. والتي في ضوئها أيضا يأتي وضع تصةور للعةالج

ثةةم تخضةةع وحةةدات مةةن هةةذه البةةدائل أو النمةةاذج . ة منهجيةةة علميةةة تخضةةع لهةةا جوانةةب التطةةوير كافةة

 . الجديدة المطورة للتجريب على مدى فترة زمنية معينة تضمن بعد ذلك التعميم

اإلستراتيجية الوجدانية المستندة إلى إثارة االهتمامات وتنميةة االتجاهةات, وفةي هةذه اإلسةتراتيجية  -2

ثةةارة اهتماماتهةةا للمشةةاركة فةةي قضةةية , يجةةري االتصةةال بالمؤسسةةات المعنيةةة بةةالتعليم الجةةامعي  وا 

من هذه المؤسسات أجهزة الرأي العام من صحافة إلى إذاعةة إلةى تلفةاز, ومنهةا نةوادي . التطوير

مثةةةل )أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس واالتحةةةادات الطالبيةةةة, والجمعيةةةات المهنيةةةة, والةةةروابط األكاديميةةةة 

هيئةةة التةةدريس بالجامعةةات, ورابطةةة  الجمعيةةة العامةةة للمنةةاهج وطةةرق التةةدريس, وروابةةط وأعضةةاء

وكةذلك يةتم عقةد نةدوات ومةؤتمرات وور  عمةل تهةدف فةي المقةام األول إثةارة (. إلخ.. علم النفس

والهةدف مةن هةذا كلةه هةو تنميةة اتجاهةات إيجابيةة . الرأي العام, وتوجيهةه لخدمةة قضةية التطةوير

. هم على المشةاركة فةي التطةويرعند المسئولين, وغيرهم من دوي الصلة, بالتعليم الجامعي, وحث

اإلسةةتراتيجية الوجدانيةةة, إذن تسةةتخدم أسةةلوب الةةدعوة الةةذي يشةةيع فةةي بةةرامج تعليميةةة معينةةة مثةةل 

 . وغيرها... برامج تعليم الكبار, ومحو األمية, وبرامج التوعية الدينية, والصحية, والتعليمية

لتنظةةةيم اإلداري وتتطلةةةةب سلسةةةلة مةةةةن اإلسةةةتراتيجية اإلداريةةةة المسةةةةتندة إلةةةى القةةةةرار السياسةةةي , وا -3

عةةادة تنظةة , يم األجهةةزة أو إنشةةاء أجهةةزة جديةةدةاإلجةةراءات مثةةل إصةةدار التشةةريعات والقةةرارات , وا 

وقةةد ال تتةةوافر فةةي هةةذه . وغيةةر ذلةةك مةةن إجةةراءات تصةةدر مةةن سةةلطات أعلةةى للمسةةتويات األدنةةى
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االسةةةةتراتيجية صةةةةفات اإلسةةةةتراتيجية الوجدانيةةةةة التةةةةي تسةةةةتلزم إشةةةةراك الجميةةةةع فةةةةي اتخةةةةاذ قةةةةرارات 

العبرة في اإلسةتراتيجية اإلداريةة بمةدى مةا يتةوفر لمصةدر . التطوير ما دام يمس حياتهم الوظيفية

 .Visionالقرار من معلومات, وما لديه من رؤية 

يمكةةن أن تتكامةل فيمةةا بينهةةا, ويمكةن أن تحةةدث فةةي آن وجةدير بالةةذكر أن هةةذه اإلسةتراتيجيات الثالثةةة 

فتتم دراسة المناهج الحالية ويستشار ذوو المصلحة ويعبةأ الةرأي العةام ثةم تصةدر قةرارات إداريةة . واحد

  (2114, طعيمة . ) منظمة 

 مسسسات التعليم العالي الفلسطيني 4-1-21 -

م 9118لعام ( 99)انون التعليم العالي رقم من ق( 9)ورد تعريف مؤسسات التعليم العالي في المادة 

مؤسسات التعليم العالي هي الجامعة والكلية الجامعية والكلية " حيث جاء فيها على النحو اةتي 

 ( 9118, بشان التعليم العالي ( 99)قانون رقم " الجامعية المتوسطة 

المؤسسةة  التةي تضةم "  بأنهةا ( 91)فةي بنةد رقةم ( 99)رقةم والجامعة كمةا يعرفهةا القةانون الفلسةطيني 

وتقةدم بةرامج تعليميةة تنتهةي بمةنح درجةة البكةالوريوس , كل منها ما ال يقةل عةن ثةالث كليةات جامعيةة 

وللجامعةةةة أن تقةةةدم بةةةرامج للدراسةةةات العليةةةا تنتهةةةي بمةةةنح درجةةةة الةةةدبلوم أو " الدرجةةةة الجامعيةةةة األولةةةى"

تعليميةةة تنتهةةي بمةةنح شةةهادة الةةدبلوم وفةةق أنظمةةة الماجسةتير أو الةةدكتوراه , ويجةةوز لهةةا أن تقةةدم بةةرامج 

 ( 9118, بشأن التعليم العالي ( 99)قانون رقم " ) الدبلوم

 مةن عنةه ترتةب ومةا االحةتالل ظةروف الةى عائةد وذلةك نسةبياً  حةديثاً  فلسةطين فةي العةالي التعلةيم يعتبر

 ,المتوسةطة الكليةات وجةدت فبدايةة , مراحلهةا جميةع فةي التعليميةة العمليةة إليقةاف ومحاوالت  إعاقات

 المؤسسةةات هةذه وركةزت ,9151 العةةام منةذ وذلةك , الةةدبلوم درجةة وتمةنح , عةةامين لمةدة تةدرس والتةي

 المتحةدة األمةم وكالةة قبل من أو الحكومة قبل من إدارتها وتمت المعلمين وتدريب التقني التعليم على
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 ظةةل فةةي 9171 عةةام منةذ نشةةأت فقةةد الجامعةات أمةةا .(األونةةروا) الفلسةطينين االجئةةين وتشةةغيل إلغاثةة

 علةى الحفةاظ فةي الفلسةطيني الجمةاعي الجهد من جزءا المؤسسات هذه وكانت , اإلسرائيلي اإلحتالل

 أن بعةد الجامعيةة دراسةتهم متابعةة الفلسةطينين للشباب فرص لتوفير وكذلك الفلسطينية الوطنية الهوية

 نوعيةة وقفةزة نقلةة التعلةيم قطةاع وشةهد , الخةارج الةى رالسةف مةنهم كبيةر عةدد على الصعب من اصبح

 اإللكترونةي الموقةع) .9114 العةام مةن أوسلو اتفاق بعد مهامها الفلسطينية الوطنية السلطة تسلم بعد

  :التالي الرابط خالل من اليها الوصول تم الفلسطيني العالي والتعليم التربية لوزارة

 System-Education-/Higher-Education-https://www.mohe.pna.ps/Higher 

 (4) المادة من العالي التعليم بشأن (99) رقم القانون في جاء لما وفقاً  العالي التعليم أهداف ومن

 :يلي ما م9118 للعام

ومتابعة الكفاءات العلمية , المؤهلين لاللتحاق بالتعليم العاليفتح المجال أمام جميع الطلبة " (9

 ."في الداخل والخارج وتنميتها

ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها , تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي "  (2

 ."مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية تمكين المجتمع الفلسطيني التعامل مع المستجدات   (3

 .واستثمارها وتطويرها

اإلسهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف " (4

 ."المجاالت العلمية والثقافية

ودعم وتطوير مؤسسات التعليم , توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية والدولية  "  (5

 ".ومراكز البحث العلمي العالي

https://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-Education-System
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كسةةاب الطلبةةة مهةةارات التفكيةةر الناقةةد وتشةةجيع "  (6 العنايةةة بدراسةةة الحضةةارة العربيةةة واإلسةةالمية وا 

 ."والقدرة على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلمي, اإلبداع واالبتكار العلمي 

وتعزيةةةز روح التعةةةاون تنميةةةة القةةةيم العلميةةةة والروحيةةةة وتنشةةةئة أفةةةراد منتمةةةين لةةةوطنهم وعةةةروبتهم "  (7

 ."والعمل الجماعي لدى الطلبة

اإلسهام في تقدم العلم وصون الحريات ونزاهة البحث العلمي وبناء الدولة علةى أسةس تضةمن "  (8

 ".سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة

 (99) رقةم القةانون فةيمما سبق أن أطر صةياغة أهةداف التعلةيم العةالي كمةا وردت الحظت الباحثة 

جيع حركةةةة التةةةأليف وتشةةة, مةةةن جةةةذب الكفةةاءات م9118 للعةةةام (4) المةةادة مةةةن العةةةالي التعلةةةيم بشةةأن

العلميةةةةةةة والتكنولوجيةةةةةةة وتمكةةةةةةين المجتمةةةةةةع الفلسةةةةةةطيني مةةةةةةن التعامةةةةةةل مةةةةةةع المسةةةةةةتجدات , والترجمةةةةةةة

, المجتمةةعواإلسةهام فةي تلبيةة إحتياجةات , و تبنةي قةيم المبةادأة والتشةجيع علةى االبتكةار, والمعلوماتيةة

كسةةاب ا, لمةةي مةةع الهيئةةات الدوليةةة والعلميةةةوتوثيةةق أطةةر التعةةاون الع , لطلبةةة مهةةارات التفكيةةر الناقةةدوا 

مةةةةا هةةةةي اإل ممارسةةةةات  ,عزيةةةةز روح التعةةةةاون والعمةةةةل الجمةةةةاعيوت, وتنميةةةةة القةةةةيم الروحيةةةةة والعلميةةةةة

الةةى ( تح الشةينبفةة) والجةد ( بكسةر الشةةين )  تقةةود فةي حةةال أخةذها علةةى محمةل الجةةد, تنظيميةة بحتةه

وهةةةذا مةةةا يقةةةع علةةةى عةةةاتق القيةةةادات االداريةةةة مةةةن تبنةةةي هةةةذه , تعليميةةةة قويةةةةتشةةةيكل  ثقافةةةة تنظيميةةةة 

لتحقيةةق هةةذه االهةةداف فةةي ظةةل المةةوارد المتاحةةة للجامعةةة عةةن طريةةق تطبيةةق الممارسةةات التنظيميةةة  

  .نسب االتجاهات اإلدارية المعاصرةأ

 العامةة الجامعةة مفهةوم وجةود هةو المجةاورة الةدول فةي غيرهةا عةن الفسطيني التعليم مؤسسات يميز ما

 باسةتقاللية تتمتةع نفسةه الوقةت وفةي , الةربح إلةى تهةدف ال فهةي خاصةا, ولةيس حكوميا ليس هو الذي

 الميةةزة ههةذ .األخةةرى التشةغيلية والمصةاريف الرواتةةب مسةؤولية وتتحمةل والتوظيةةف والتعيةين اإلدارة فةي

 وجةةةود وغيةةةاب ,اسةةةرائيلي احةةةتالل ظةةةل فةةةي نشةةةأتها بحكةةةم الفلسةةةطينية الجامعةةةات معظةةةم فيهةةةا انفةةةردت
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 أعضةاء اسةتقطاب مجةاالت فةي الجامعةات هةذه بةين المنافسةة حةدة ولتخفيةف .فلسةطينية وطنية سلطة

 يسةةمى مةةا بلةةورة التسةةعينيات بدايةةة فةةي تةةم , أمةةور مةةن ذلةةك شةةابه ومةةا التعيةةين وأسةةس التةةدريس هيئةةة

  التعلةةيم قطةةاع علةةى اإلشةةراف عةةن حينةةه فةةي المسةةؤول العةةالي التعلةةيم مجلةةس قبةةل مةةن موحةةد, كةةادر

 الموقةةع).والتةةوفير الخدمةةة نهايةةة وتعةةويض اإلجةةازات و والعةةالوات الرواتةةب سةةلم توحةةد حيةةث , العةةالي

  : التالي رابطال خالل من اليها الوصول تم , الفلسطيني العالي والتعليم التربية لوزارة اإللكتروني

)https://www.mohe.pna.ps/moehe/moehecreation) 

كيفيةةةة إدارة مؤسسةةةات ( 9118)بشةةةأن التعلةةةيم العةةةالي لعةةةام ( 99)مةةةن قةةةانون ( 95)وتوضةةةح المةةةادة 

  : ليم العالي العامة وهي كاةتيالتع

مؤسسةة مةن مؤسسةات التعلةيم العةالي العامةة مجلةس أمنةاء, ويةديرها مجلةس  يتولى مسةؤولية كةل" .9

 ."المؤسسة

 ."وأسلوب عملها بأنظمة تصادق عليها الوزارة , تنظم كل مؤسسة تعليم عال عامة شؤونها"  .2

 ." تشرف الوزارة على هذه المؤسسات من خالل أنظمة الترخيص واالعتماد العام والخاص"  .3

جةةةةزءًا مةةةةن الةةةةدعم المةةةةالي المخصةةةةص للتعلةةةةيم العةةةةالي وفقةةةةًا لألنظمةةةةة  تتلقةةةةى هةةةةذه المؤسسةةةةات"  .4

علةةةى أن تقةةةدم هةةةذه المؤسسةةةات موازناتهةةةا , والمعةةةايير المعتمةةةدة مةةةن قبةةةل الةةةوزارة لهةةةذا الغةةةرض 

 تةةم , الفلسةةطيني العةةالي والتعلةةيم التربيةةة لةةوزارة اإللكترونةةي الموقةةع) ." وحسةةاباتها الختاميةةة للةةوزارة

  : التالي ابطالر  عبر اليها الوصول

https://www.mohe.pna.ps/Resources/Docs/HELaw.pdf) 

 

 

 

https://www.mohe.pna.ps/moehe/moehecreation)
https://www.mohe.pna.ps/Resources/Docs/HELaw.pdf
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 عام إلحصاءات مسسسات التعليم العالي الفلسطيني للعام األكاديمي ملخص 2-1-4-2

 2116 /2117  

 :كالتالي موزعة عالِ  تعليم مؤسسة 41 والمرخصة المعتمدة المؤسسات عدد بلع

 14 تقليدية جامعة . 

 مفتوح تعليم واحدة جامعة . 

 96 جامعية كلية . 

 98 متوسطة مجتمع كلية . 

 

 :الضفة الغربية

 :اةتي النحو على موزعة عالِ  تعليم مؤسسة 33 الغربية الضفة في يوجد

 1 (خاصة وواحدة عامة وستة حكومية اثنتان) تقليدية جامعات . 

 12 إشراف تحت وواحدة عامة, اثنتان خاصة, خمسة حكومية, أربعة) جامعية كلية 

 . (الالجئين وتشغيل غوث وكالة

 92 تحت وواحدة خاصة, وأربعة عامة, ستة حكومية, واحدة) متوسطة مجتمع كلية 

 . (الالجئين وتشغيل غوث وكالة إشراف

 :قطاع غزة

 :اةتي النحو على موزعة عالِ  تعليم مؤسسة 95 القطاع في يوجد

 5 (خاصتان واثنتان عامتان واثنتان حكومية واحدة) تقليدية جامعات. 

 4 (خاصة واثنتان حكوميتان اثنتان) جامعية كليات. 
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 6 واثنتان خاصتان, واثنتان حكومية, وواحدة عامة, واحدة) متوسطة مجتمع كليات 

 (.الالجئين وتشغيل غوث وكالة إشراف تحت

 

 (97) مركز, 22 بواقع وغزة الضفة بين ما مراكزها تتوزع جامعة واحدة فيوجد المفتوح التعليم أما 

 العالي والتعليم تربيةال لوزارة اإللكتروني الموقع)  .غزة في مراكز (5)و الضفة في مركزاً 

  :التالي الرابط عبر ليهاإ الوصول تم ,الفلسطيني

) https://www.mohe.pna.ps/moehe/factsandfigures ) 

  

https://www.mohe.pna.ps/moehe/factsandfigures
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 الدراسات السابقة: لمبحث الثاني ا 2-2

 المقدمة  1-2-2

وذلةةك لمةةا تةةوفره مةةن , ن المةةوارد التةةي تةةدعم أي عمةةل علمةةيتمثةةل االدراسةةات السةةابقة مةةوردًا أساسةةيًا مةة

وفةةي , ويمكةةن البنةةاء عليهةةا, عةةن بعةةض االفكةار , الدراسةة الحاليةةةوتغنةةي , خبةرات وتجةةارب اةخةةرين 

لعربيةةةة وغيرهةةةا مةةةن الةةةدول هةةةذا المبحةةةث سةةةيتم تنةةةاول الدراسةةةات التةةةي اجريةةةت فةةةي فلسةةةطين والةةةدول ا

ضةةةةمن هةةةةذا المبحةةةةث ويت, أو أفةةةةادت فةةةةي بنةةةةاء الموضةةةةوع,  موضةةةةوعوالتةةةةي لهةةةةا عالقةةةةة بال, االجنبيةةةةة

 :العناوين التالية 

 الدراسات العربية. 

 الدراسات االجنبية. 

 خالصة الدرسات السابقة. 

 اهم مايميز الدراسة الحالية. 

 الدراسات العربية  2-2-2

يقصةةةد منهةةةا الدراسةةةات التةةةي قةةةام بهةةةا بةةةاحثون عةةةرب وطبقةةةت دراسةةةتهم فةةةي دول عربيةةةة سةةةواء باللغةةةة 

 .العربية او غيرها من اللغات

  انمراط الثقافرة التنظيميرة السرائدة فري الجامعرات ( "  2015, حجرازي)دراسرة روال حجرازي

 "الفلسطينية بمحافظات غزة وعالقتها بادارة المعرفة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة أنماط الثقافةة التنظيميةة السةائدة فةي جامعةة االقصةى 

قتةراح سةبل لتطةوير , وذلك من وجهةة نظةر اعضةاء الهيئةة التدريسةية , وعالقتها ب دارة المعرفة  وا 
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, ة القةوةثقافة)وقامت الباحثة بقيةاس أنمةاط الثقافةة التنظيميةة مةن خةالل أربعةة أبعةاد , هذه العالقة 

 (ثقافة اإلنجاز, ثقافة التعاطف اإلنساني, األدوارثقافة النظم و 

د نمةةةط األولةةةى لتحديةة, وقامةةت بتصةةةميم اسةةتبانتين, تحليلةةةياسةةتخدمت الباحثةةة المةةةنهج الوصةةفي ال

وتكونةةةت عينةةةة الدراسةةةة مةةةن  , نيةةةة لتحديةةةد عمليةةةات إدارة المعرفةةةةوالثا, الثاقفةةةة التنظيميةةةة السةةةائدة

 .                                                                                            أعضاء الهيئة التدريسيةعضوًا من ( 227)

  :  ومن اهم نتائج هذه الدراسة

 ثةةم , ثةةم ثقافةة اإلنجةاز, نظم واألدوارنمةط الثقافةة التنظيميةة السةةائدة فةي جامعةات غةةزة ثقافةة الة

 .فة التعاطف اإلنسانيوأخيرًا ثقا, ثقافة القوة

 وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة أنماط الثاقفة التنظيمية تعزى لمكان العمل. 

  جود عالقة إيجابية بةين أنمةاط الثقافةة التنظيميةة السةائدة فةي الجامعةات الفلسةطينية بمحافظةة

 . وعالقتها ب دارة المعرفة, غزة 

 

  الثقافة التنظيمية ودورها في صياغة :"بعنوان (  2013, علقم)دراسة منير علقم

 " اإلستراتيجية في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية 

ي وزارة الحكةم هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الثقافة التنظيميةة فةي صةياغة اإلسةتراتيجية فة

, البعةةد القيةةادي)وهةةي , إبعةةاد للثقافةةة التنظيميةةةوقةةد اعتمةةدت نموذجةةًا مةةن ثالثةةة . المحلةةي الفلسةةطينية

 .( البعد االنساني, البعد التنظيمي 

حيةث طةور الباحةث , ج الوصةفي التحليلةي الكمةي والكيفةيوقد اسةتخدم الباحةث فةي هةذه الدراسةة المةنه

وكةةان ,  ممةةن يتولةةون مناصةةب إداريةةة فةةي وزارة الحكةةم المحلةةي, انة تةةم توزيعهةةا علةةى أفةةراد العينةةةاسةةتب

 .تبانةاس(  70)عدد االستبانات 
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 :  ومن أهم نتائج هذه الدراسة 

 البعةةد القيةةادي والبعةةد التنظيمةةي والبعةةد )ين الثقافةةة التنظيميةةة بابعادهةةا وجةةود عالقةةة طرديةةة بةة

 . ي وزارة الحكم المحلي الفلسطينيةوصياغة اإلستراتيجية ف( االنساني

 افة الوزارة وصياغة االستراتيجيةهناك توافق وتناغم كامل بين ثق                                                                                                           . 

 

  عالقررة الثقافررة التنظيميررة بررالوالء التنظيمرري "بعنرروان (  2011, طالررب ) دراسررة منيررر طالررب

 " قطاع غزة  –للعاملين في الجامعات الفلسطينية 

ى التعةةةةرف علةةةةى عالقةةةةة الثقافةةةةة التنظيميةةةةة بةةةةالوالء التنظيمةةةةي للعةةةةاملين فةةةةي هةةةةدفت هةةةةذه الدراسةةةةة إلةةةة

والتعةةةرف , الجامعةةات الفلسةةةطينية بقطةةاع غةةةزة جامعةةةة االزهةةر وجامعةةةة األقصةةةى والجامعةةة اإلسةةةالمية

 . ى الوالء التنظيمي لهذه الجامعاتعلى مستو 

سةتخدم اإلسةتبانة كةاداة رئيسةة وتةم ا, وقد استخدم الباحث في هةذه الدراسةة المةنهج الوصةفي التحليلةي 

 . اماًل من األكاديميين واإلداريينع( 451)وطبقت على عينة طبقية مكونة من , في جمع البيانات 

 :  ومن أهم نتائج هذه الدراسة 

 ديهما ان الثقافة التنظيمية في جامعتي األزهر و االسالمية تميل الى وجود قيم تنظيمية  ول

ن السياسات واإلجراءات ال يلتزم فيها العاملو , ةانماط سلوكية ليست إيجابي ن في وا 

 .وأثبتت ان االدارة العليا تعكس ثقافة الجامعات , الجامعة

 رتفع جدًا بينما في االقصى مستوى الوالء التنظيمي في جامعتي االزهر واالسالمية م

 . متوسط

 لتنظيمية والوالء قافة ااظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بين كل من الث

 .التنظيمي
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 واقع الثقافة التنظيمية وانعكاساتها في فاعلية:" بعنوان (  2011, بدر ) دراسة هد  بدر 

 "بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم

هةةةةدفت هةةةةذه الدراسةةةةة إلةةةةى التعةةةةرف علةةةةى واقةةةةع الثقافةةةةة التنظيميةةةةة السةةةةائدة وانعكاسةةةةاتها فةةةةي بلةةةةديات 

 :لتنظيمية من خالل األبعاد االتيةخالل قياس واقع  الثقافة امن .محافظتي الخليل وبيت لحم 

وقةةد اسةةتخدمت الباحثةةة فةةي  (الرمةةوز , التوقعةات,  لطقةةوساألعةةراف و ا, المعتقةةدات, القةةيم, الفلسةفة) 

, انة تةةم توزيعهةةا علةةى افةةراد العينةةةحيةةث طةةورت الباحثةةة اسةةتب, هةةذه الدراسةةة المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي

وبلةع عةدد االسةتبانات التةي تةم , بلةديات محةافظتي بيةت لحةم والخليةل داريةة فةيممن يتولون مناصب إ

 . انةاستب(  149) توزيعها الى  

 :  ومن اهم نتائج هذه الدراسة

 ظتي الخليل وبيت لحم كانت متوسطةإن الثقافة التنظيمية السائدة في بلديات محاف. 

 لحم كانت متوسطةظتي الخليل وبيت إن الفاعلية التنظيمية لبلديات محاف. 

, المعتقدات, القيم, الفلسفة)فة التنظيمية بمحاورها أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين الثقا

 (.والخارجية للبلديات المبحوثةالداخلية )والفاعلية التنظيمية ( الرموز ,التوقعات, االعراف والطقوس

 انبعنرو ( 2010, جرودة عبرد اللطيرف و)محفوظ جرودة  ,للطيف عبد اللطيف دراسة عبد ا  " :

دراسة ميدانيرة علرى أعضراء هيئرة : دور الثقافة التنظيمية في التنبس بقوة الهوية التنظيمية 

 " التدريس في الجامعات االردنية 

اختةار الباحثةان , في التنبؤ بقةوة الهويةة التنظيميةةهدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور الثقافة التنظيمية 

, واسةةةةتخدما المةةةةنهج الوصةةةةفي التحليلةةةةي, ت اردنيةةةةة خاصةةةةة بصةةةةفة عشةةةةوائيةجامعةةةةاعينةةةةة مةةةةن اربةةةةع 
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, واالبتكةةار, التعةةاون) حليةةل كلهةةا واسةةتطاعت الدراسةةة بنةةاء نمةةوذج يتكةةون مةةن األبعةةاد الداخلةةة فةةي الت

 (. 226)إستبانة استرجع منها  ( 280)وتم توزيع (  والفاعلية , واإللتزام 

 :  ومن اهم نتائج هذه الدراسة 

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين فيما يتعلق بالهوية التنظيمية

 . تعود للجنس أو العمر أو الرتبة األكاديمية

 فيما يتعلق بالهوية التنظيمية تعود , وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين

 . لمدة العمل في الجامعات الخاصة

 الثقافرررة :"بعنررروان ( 2009, الخاليلرررة و الهمشرررري)عمرررر همشرررري ,يلرررةراسرررة ايمررران الخالد

التنظيمية وعالقتهرا بدرجرة ممارسرة ادارة الجرودة الشراملة فري المكتبرات الجامعيرة الحكوميرة 

 " نظر العاملين فيهافي االردن من وجهة 

لجةودة الشةاملة فةي هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين الثقافة التنظيميةة ودرجةة ممارسةة إدارة ا

بةةات وتكةةون مجتمةةع الدراسةة مةةن جميةةع العةاملين فةةي المكت. المكتبةات الجامعيةةة الحكوميةةة فةي األردن 

 .مثلوا عينة الدراسة, موظفاً ( 415)وعددهم , الجامعية الحكومية في االردن

وتعلقت االستبانة الثانية بادارة , االولى خاصة بالثقافة التنظيمية :ولقد استخدم الباحثان استبانتين

 . الجودة الشاملة

 :  ومن اهم نتائج هذه الدراسة

 ة مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المكتبات الجامعية الحكومية في األردن من وجه

 .نظر العاملين فيها كان متوسطاً 

 ارة الجودة الشاملة فيها متوسطاً درجة ممارسة إد. 
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  داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية ودرجة ممارسة إدارة الجودة الشاملةهناك ارتباط ذو 

 .في المكتبات الجامعية  المقصودة

 يرها على الثقافة التنظيمية ومد  تأث( "8111, العريقي منصور), دراسة منصور العريقي

 "الرضا الوظيفي للعاملين

لتنظيمية على الرضى الوظيفي للعاملين هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير الثقافة ا

في قياس الثقافة , Mcshane GLinowوقد اعتمدت نموذج , في شركات التأمين اليمنية

وثقافة , وثقافة االستجابة, قافة العالقاتوث, وهي ثقافة األداء, ن أربعة أبعادالتنظيمية المتكون م

 . الرقابة

انة كةاداة رئيسةة وتةم اسةتخدم االسةتب, المكتبةي والتحليلةيلدراسةة المةنهج وقد اسةتخدم الباحةث فةي هةذه ا

 .العاملين شركات التأمين اليمنية من (981)وطبقت على عينة مكونة من , في جمع البيانات

 :  ومن أهم نتائج هذه الدراسة

 وتليهةا اإلسةتجابة للبيئةةة, رقابةةإن الثقافةة التنظيميةة السةائدة فةي شةركات التةأمين هةي ثقافةة ال ,

 .ألداء وأخيرًا ثقافة العالقاتاثم 

 توضيح أهمية العالقات في تحقيق الرضا الوظيفي . 

 الثقافررررة :"بعنرررروان ( 2008, التميمرررري والخشررررالي)شرررراكر الخشررررالي, دراسررررة ايرررراد التميمرررري

التنظيميررة ودورهررا فرري تعزيررز المشرراركة باتخرراذ القرررار لمواجهررة التحررديات المعاصرررة دراسررة 

 " ميدانية في شركات تكنولوجيا المعلومات االردنية 

وقةد اعتمةدت , ظيمية في المشةاركة باتخةاذ القةرارالثقافة التن هذه الدراسة الى التعرف على دور هدفت

 . والفاعلية, التماسك, االبتكار, التعاون: ة عناصر للثقافة التنظيمية وهينموذجًا من اربع
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وتةةم اسةتخدم االسةتبانة كةأداة رئيسةةة , وقةد اسةتخدم الباحةث فةي هةةذه الدراسةة المةنهج الوصةفي التحليلةي

مةةةن العةةةاملين فةةةي شةةةركات تكنولوجيةةةا  (147)وطبقةةةت علةةةى عينةةةة مكونةةةة مةةةن , فةةي جمةةةع البيانةةةات

 . المعلومات العاملة في المملكة الهاشمية

 :  ومن أهم نتائج هذه الدراسة

 وعناصةةةر المشةةةاركة فةةةي اتخةةةاذ القةةةرار , ارتفةةةاع مسةةةتوى التطبيةةةق لعناصةةةر الثقافةةةة التنظيميةةةة

 . لشركات تكنولوجيا المعلومات األردنية

 المشةاركة فةةي اتخةاذ القةرار تعةزى لعناصةةر  وجةود فةروق ذات داللةة إحصةةائية لجميةع عناصةر

 . الثقافة التنظيمية

  واقرع الثقافرة التنظيميرة السررائدة :" بعنروان (  2006, عبرد اإللره)اسرة سرمير عبرد اإللره   در

 "دراسة مقارنة"وأثرها على التطوير التنظيمي , ي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةف

الثقافةةةةة التنظيميةةةةة فةةةةي الجامعةةةةة اإلسةةةةالمية واألزهةةةةر هةةةةدفت هةةةةذه الدراسةةةةة إلةةةةى التعةةةةرف علةةةةى نةةةةوع 

كمةةةا و هةةةدفت , ر التنظيمةةةي فةةةي الجامعةةةات المبحوثةةةةوالةةةى التعةةةرف علةةةى مسةةةتوى التطةةةوي, واألقصةةةى

 .الثالثة ومستوى التطوير التنظيميلدراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات 

, واالسةةتبانة كةةأداة لجمةةع البيانةةات ,ج الوصةةفي التحليلةةيوقةةد اسةةتخدم الباحةةث فةةي هةةذه الدراسةةة المةةنه

موظفةةًا مةةن اإلداريةةين واألكةةاديميين وأعضةةاء مجلةةس الجامعةةة فةةي ( 340)حيةةث طبقةةت الدراسةةة علةةى 

 .ت المبحوثةالجامعا

 :  ومن أهم نتائج هذه الدراسة 

  بينمةةا ثقافةةة , إن الثقافةةة التنظيميةةة السةةائدة فةةي الجامعةةة اإلسةةالمية تميةةل إلةةى ثقافةةة االنجةةاز

 .جامعتي األزهر واألقصى تميل إلى ثقافة النظم واألدوار
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  وفةةي االزهةةر مرتفةةع جةةدًا بينمةةا فةةي , إن مسةةتوى التطةةوير التنظيمةةي فةةي الجامعةةة االسةةالمية

   .األقصى متوسط

 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية ومجاالت التطوير التنظيمي. 

 

   مسرررتو  التنميرررة المهنيرررة لرررد  :" بعنررروان (  2010, الشخشرررير )دراسرررة حرررال الشخشرررير

 " اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح من وجهة نظرهم

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى التنمية المهنية لدى أعضةاء الهيئةة التدريسةية فةي جامعةة 

 .النجاح الوطنية من وجهة نظرهم 

عضةو هيئةة (  130)وتكونت عينة الدراسة مةن , الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفياستخدمت 

والتةي تكونةت , واستخدمت الباحثة استبانة لقياس مستوى التنمية المهنيةة فةي جامعةة النجةاح , تدريس

ومجةةال , هةةي مجةةال تنميةةة المهةةارات, فقةةرة موزعةةة علةةى أربعةةة مجةةاالت( 51)بصةةورتها النهائيةةة مةةن 

  .ومجال مشكالت التنمية المهنية, ومجال الترقية والتقييم , المشاركة  تنمية

 :  ومن اهم نتائج هذه الدراسة 

  إن مستوى التنميةة المهنيةة فةي جامعةة النجةاح الوطنيةة لةدى اعضةاء الهيئةة التدريسةية مةن وجهةة

 .نظرهم كان متوسطاً 

  يعنةةي أن تةةدبير أفةةراد العينةةة وهةةذا , وجةةود فةةروق ذات داللةةة احصةةائية لصةةالح متوسةةط المجتمةةع

لمسةةتوى التنميةةة المهنيةةة لةةدى أعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية فةةي جامعةةة النجةةاح الوطنيةةة أقةةل وبشةةكل 

 .تربوياً  دال احصائيًا من المستوى المقبول

  الرتبةةةةة , العمةةةةر, المؤهةةةةل العلمةةةةي, داللةةةةة إحصةةةةائية تعةةةةزى لمتغيةةةةر الجةةةةنسالتوجةةةةد فةةةةروق ذات

 .وق تعزى لمتغير سنوات الخبرة بينما هناك فر , األكاديمية 
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  ومهاراتره, خصائصره: بل معلرم المسرتق:" بعنوان ( 2009, محافظة)دراسة سام  محافظة ,

 "وكفاياته

هةةةدفت هةةةذه الدراسةةةة الةةةى الكشةةةف عةةةن معلةةةم المسةةةتقبل مةةةن حيةةةث الخصةةةائص والمهةةةارات والكفايةةةات 

 .الالزمة إلعداده 

 :المقارن كدراسة نوعية اجابت عن االسئلة التالية وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة االسلوب 

 ما الخصائص الواجب توافرها في معلم المستقبل؟  -

 ؟ايات الني يحتاجها معلم المستقبلما المهارات والكف -

  ؟ما اإلجراءات الالزمة لتحسين نوعية معلم المستقبل -

 :  ومن اهم نتائج هذه الدراسة 

  عرفةةةة الجيةةةدة بموضةةةةوع الم: فةةةي معلةةةم المسةةةتقبل هةةةةيإن   أهةةةم الخصةةةائص الواجةةةب توافرهةةةةا

اليةةة ومهةةارة ع, ئص المتعلمةةين ونفسةةياتهم وقةةدراتهموالقةةدرة الجيةةدة بخصةةا, محتةةوى التخصةةص

تعداد للتنميةةة واالسةة, عاليةةة علةةى التفاعةةل  مةةع التالميةةذ وقةةدرة, فةةي اسةةاليب التةةدريس والتقيةةيم

 .المختلفةالتعليم  واجادة استخدام الحاسوب وتقنيات, المهنية المستدامة

 لتةزام بالقواعةد األخالقيةة االعةداد النظةري والعملةي هةو اال: إن  الكفايات الضرورية للمعلةم هةي

 .مة المجتمع المحلي والتواصل معهواالستعداد لخد, للمهنة

  ووضةةةع معةةةايير جيةةةدة , تمهةةةين التعلةةةيم : اإلجةةةراءات الضةةةرورية لتحسةةةين نوعيةةةة المعلةةةم هةةةي

  .الختيار المعلمين
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 التنميرررة المهنيرررة ألعضررراء الهيئرررة :" بعنررروان (  2006, بامررردهف)رفقيرررة بامررردهف  دراسرررة

التدريسررية دراسرررة التجاهررات أعضررراء هيئرررة الترردريس نحرررو برنرررام  مقترررح للتررردريس أثنررراء 

 " الخدمة بجامعة عدن 

هةةةدفت هةةةذه الدراسةةةة الةةةى معرفةةةة اتجاهةةةات هيئةةةة التةةةدريس بجامعةةةة عةةةدن نحةةةو تصةةةور لبرنةةةامج اثنةةةاء 

 .ضاء الهيئة التدريسية بجامعة عدنلخدمة يهدف إلى تحسين األداء التدريسي ألعا

لمعرفةةةة ارآء عينةةةة مكونةةةة مةةةن , وقةةةد اسةةةتخدمت الباحثةةةة فةةةي هةةةذه الدراسةةةة المةةةنهج الوصةةةفي التحليلةةةي

, والهندسةة, واالداب, التربيةة)اربةع كليةات  عضو هيئة تدريس في جامعة عةدن يتوزعةون بةين( 123)

 (.والطب

 :  ومن اهم نتائج هذه الدراسة 

  هناك توجه إيجابي من أفراد العينة نحو موضوع التةدريب أثنةاء الخدمةة بوصةفه وسةيلة مهمةة

إذا أبةةةدى افةةةراد العينةةةة فةةةي . نيةةةة العضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس الجةةةامعيمةةةن وسةةةائل التنميةةةة المه

اور مت المحةةةةالمتوسةةةةط موافقةةةةة عاليةةةةة علةةةةى غالبيةةةةة محةةةةاور البرنةةةةامج التةةةةدريبي المقتةةةةرح شةةةةل

وجهةةةةة , وأهدافةةةة ومبرارتةةةةه( والمهةةةةارات, واالتجاهةةةات, لمعةةةةارفا)المتعلقةةةة بمحتةةةةوى البرنةةةامج 

والحةةةةةوافز , والمسةةةةةتهدفين بالتةةةةةدريب, والتقيةةةةةيموأسةةةةةاليب التةةةةةدريب , االشةةةةةراف علةةةةةى البرنةةةةةامج

 .ريس بالمشاركة في انشطة البرنامجواالمتيازات المقترحة القناع أعضاء هيئة التد

 يةةةةد التةةةةدريب المقترحةةةةة فةةةةي ن فةةةةي وجهةةةةات نظةةةةر أفةةةةراد عينةةةةة الدراسةةةةة حةةةةول مواعوجةةةةود تبةةةةاي

 .البرنامج
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   التنمية المهنية العضراء هيئرة التردريس :" بعنوان (  2006, سالمة)دراسة حسين سالمة

 " والقيادات االكاديمية في جامعة بنها 

مقومةةةةات التنميةةةةة المهنيةةةةة الجانةةةةب النظةةةةري الةةةةذي يتنةةةةاول :هةةةةدفت هةةةةذه الدراسةةةةة إلةةةةى جةةةةانبين اولهمةةةةا 

ألعضةاء هيئةة التةةدريس والقيةادات االكاديميةةة ونماذجهةا فةةي الفكةر اإلداري التربةةوي المعاصةر وواقعهةةا 

ومعرفة المراحل اإلجرائيةة لتقةويم البةرامج التدريبيةة فةي ضةوء بعةض , في مصر ومدى تحقق اهدافها 

تعرف إلةى مةدى إسةهام المشةروع فةي تحسةين الجانب الميداني ويهدف ال: وثانيهما , النماذج العالمية 

 .لية التنمية المهنية بجامعة بنهاوالمعوقات التي تحد من عم, األداء الجامعي 

وقةةام بتطبيةةق اسةةتبانة علةةى عينةةة عشةةوائية مةةن , اسةةتخدم الباحةةث فةةي هةةذه الدراسةةة المةةنهج الوصةةفي

 .عضواً ( 116)بلع عددهم   اعضاء هيئة التدريس والقيادات االكاديمية من كل كليات جامعة بنها

 :  ومن أهم نتائج هذه الدراسة 

  مقاومةة بعةةض أعضةاء هيئةةة التةةدريس لعمليةة التنميةةة المهنيةة بسةةبب رغبةةتهم فةي ثبةةات العمةةل

 .عة او الخوف على المصالح الشخصيةبالجام

 ارها لعةدم تنةوع اسةاليبها واقتصة, تةدريس عةن حضةور البةرامج التدريبيةةعزوف أعضاء هيئةة ال

 .المحاضرات وور  العمل على

 همال الممارسات العملية  .التركيز على الجانب النظري في البرامج التدريبية وا 

 

  التنميرة المهنيرة المسرتدامة السرتاذ الجامعرة :" بعنروان (  2004, حرافظ)دراسة احمد حرافظ

 " في ضوء متغيرات العصر

والتعةةرف إلةةى أهةةم معوقةةات , وقةةد هةةدفت الدراسةةة إلةةى تحديةةد اهةةداف التنميةةة المهنيةةة السةةتاذ الجامعةةة 

وتقةةةةديم بعةةةةض المقترحةةةةات لتحسةةةةين التنميةةةةة المهنيةةةةة لعضةةةةو هيئةةةةة التةةةةدريس فةةةةي , التنميةةةةة المهنيةةةةة 
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ائية وقةةد اسةةتخدم الباحةةث فةةي هةةذه الدراسةةة اإلسةةتبانة كةةأداة لجمةةع البيانةةات علةةى عينةةة عشةةو , الجامعةةة

دبيةة والتربويةة عضةوًا مةن مختلةف الكليةات العلميةة واال( 312)من اعضاء هيئة التدريس بلةع عةددها 

 .في جامعة عين شمس

 :  ومن اهم نتائج هذه الدراسة

توصةةلت الدراسةةة إلةةى عةةدد مةةن النتةةائج وضةةعت فةةي ضةةوئها مجموعةةة مةةن المقترحةةات لتفعيةةل التنميةةة 

 .امعاتألعضاء هيئة التدريس في الجالمهنية 

 

   التطرروير المهنرري ألعضرراء الهيئررات :" بعنرروان (  2004, شرراهين)دراسررة محمررد  شرراهين

 دراسة مقارنة" التدريسية كمدخل لتحقيق جودة النوعية في التعليم الجامعي 

وتوضةةيح , التةةدريس فةةي جامعةةة القةةدس المفتوحةةةهةةدفت هةةذه الدراسةةة إلةةى توضةةيح أدوار عضةةو هيئةةة 

وبيةان وسةائل التطةوير المهنةي , سالعالي وعالقتها بةأدوار أعضةاء هيئةة التةدريمتطلبات جودة التعليم 

وبيةةةان اإلسةةةتراتيجيات الفعالةةةة لتطةةةوير , يسةةةية وانعكاسةةةها علةةةى جةةةودة التعلةةةيمألعضةةةاء الهيئةةةات التدر 

 وقةةد اسةةتخدم الباحةةث فةةي هةةذه الدراسةةة المةةنهج الوصةةفي السةةتخدامه. مهةةارات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس

 . في جمع المعلوماتالمنهج النوعي 

 :  لدراسةومن أهم نتائج هذه ا

 عاملين في مؤسسات التعليم العاليإنشاء مراكز للتطوير المهني لل. 

 د من بنود الترقيات في الجامعاتاعتماد االشتراك في الدورات التطويرية كبن. 

  دة والتطوير المهني بين العاملينتعميم ثقافة الجو. 
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 الدراسات األجنبية  3-2-2

 .وفي أماكن أجنبية , وهي تلك الدراسات التي يجريها باحثون أجانب 

 Adewalem , Osibango Omotayo , Adeniji Adenike (Adewalem & 
others , 2013 )" Impact of Organizational Culture on Human 
Resource Practices: Astudy of Selected Nigerrian Private 
Universities"  

هةدفت الدراسةةة وبشةةكل رئةةيس إلةةى معرفةةة أثةةر الثقافةةة التنظيميةةة علةةى ممارسةةات المةةوارد البشةةرية علةةى 

 .رة من الجامعات النيجيرية الخاصةعينة مختا

( 237)وكانةةةت عينةةةة الدراسةةةة تتكةةةون مةةةن, مةةةنهج الوصةةةفي التحليلةةةي فةةةي الدراسةةةةاسةةةتخدم الباحةةةث ال

 .ر عليهاالخاصة التي وقع االختيا مستجيبًا من الجامعات

 :  ومن اهم نتائج هذه الدراسة 

  دارة االد, وبةرامج التةدريب, وعمليةة التوظيةفإن  هناك عالقًة وثيقًة بين الثقافة التنظيمية اء وا 

دارة التعويض, وهيكل األجور, وأداء العاملين, الوظيفي  .وا 

 المةوظفين علةةى سةوف تسةةاعد ( الممارسةةات, القةيم, المعتقةةدات)ة التنظيميةة إن  المعرفةة بالثقافةة

, جعةةل مهةةامهم فةةي متنةةاول اليةةد واضةةحةوبالتةةالي مسةةاعدتهم علةةى , ظيميةةةفهةةم األحةةداث التن

 .اولة معرفة ما هو متوقع منهمبداًل من إضاعة الوقت في مح
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 Moradi et all (Moradi & others, 2012 )" The Relationship between 

Oganizational  Culture  and  Knowledge  Management " 

دارة المعرفةة لةدى العةاملين , هدفت الدراسة  إلى الحصةول علةى فهةم للعالقةة بةين الثقافةة التنظيميةة  وا 

 .في بيئة أكاديمية

قةةام العةةاملون فةةي جامعةةة الوسةةائط  حيةةث ,  واسةةتخدم الباحةةث المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي فةةي الدراسةةة

يتكةةون , اسةةتبيانًا ( 322)اص بالدراسةةة بمجمةةوع بتعبئةةة االسةةتبيان الخةة( MMU)المتعةةددة فةةي ماليزيةةا 

 .فقرًة ذات صلة بمتغيرات الدراسة (28)من 

 : ومن اهم نتائج هذه الدراسة

  دارة المعرفة عند مستوى داللة   0.01وجود ارتباط سلبي بين الثقافة التنظيمية وا 

  بةين ادارة المعرفةة والثقافة التنظيميةة المفضةلة و , ق احصائية حول الثقافة التنظيميةوجود فرو

 .في جامعة الوسائط المتعددة تعزى إلى متغير العمر

 ائمةةةةةة والثقافةةةةةة التنظيميةةةةةة الق, ة احصةةةةةائية حةةةةةول الثقافةةةةةة التنظيميةةةةةةوجةةةةةود عالقةةةةةة ذات داللةةةةة

لى متغير المؤهل العلمي, امعة تعزى إلى متغير سنوات العمل في الج, المفضلة  .وا 

 Bulent Aydin,Adnan Ceylan (Aydin & Ceylan, 2009)"The Role of 
the Organizational Culture on Effectivness" 

هةةدفت الدراسةةة بشةةكل رئةةيس إلةةى تحديةةد دور الثقافةةة التنظيميةةة علةةى الفاعليةةة بتطبيقهةةا علةةى مصةةانع 

 .في تركيا( Metalworking Manufactures)المواد االولية 
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أبعةاد هةةي  8يقةيس الثقافةة التنظيميةة مةةن خةالل  القسةةم األول: تةم تطةوير اسةتبانة مقسةةمة إلةى جةزئين 

نظةةام , لحةةوافزنظةةام المكافةة ت وا, سةةتراتيجيالتوجةةه اإل,االهتمةةام بةةالعمالء, الةةتعلم,المشةةاركة التعةةاون )

اقتصةةر  ,مةةن المحةةاور القسةةم الثةةاني يقةةيس الفاعليةةة مةةن خةةالل مجموعةةة( التكامةةل, االتصةةال, الرقابةةة

ثةةةم خةةةرج , (االداء المةةةالي والنمةةةو, االلتةةةزام التنظيمةةةي, الزبةةةائنجيةةةه تو , الرضةةةا الةةةوظيفي)عليهةةةا وهةةةي 

اسةةةتبانة صةةةالحة ومسةةةتردة مةةةن ضةةةمن  578وتةةةم فحةةةص , بنمةةةوذج يوضةةةح العالقةةةة بةةةين المتغيةةةرات 

ة شخصةةية وعبةةر وزعةةت علةةى العةةاملين فةةي تلةةك المنشةة ت مةةن خةةالل توزيعهةةا بطريقةة, اسةةتبانة 1000

 .البريد األلكتروني

 :  ومن اهم نتائج هذه الدراسة

 إن الثقافة التنظيمية تؤثر في الفاعلية التنظيمية بمستوى متوسط. 

  ظيفي وااللتةزام والةوالء إن أهم عناصر تحقيق الفاعلية التنظيمية كانةت تحقيةق الرضةا الةو

 .مرحلة من المراحل وبالخطط أيضاً  وأن يكون االهتمام بالزبائن في كل, التنظيمي

 Carein Bruno (Bruno, 2009)"Organization Culture how to Measure 

it: Case study" 

وذلةك مةن خةالل , هدفت الدراسة إلى قياس واقع الثقافة التنظيمية في منظمات األعمال فةي البرازيةل 

حيةث  تةم اسةتخدام هةذا النمةوذج  لقيةاس "  The Barros & Prates model:" االستعانة بنموذج 

النظةةرة , النمطيةةة, ةالشخصةةية او االنفراديةة, ة المركزيةةةوهةةي قةو ,  ابعةةاد 9الثقافةة التنظيميةةة مةةن خةةالل 

حيةةث تةةم اسةةتخدام , والمرونةةة, تجنةةب الصةةراعات, الةةوالء الشخصةةي, الحصةةانة, الرسةةمية, المسةةتقبلية

 .مدير مؤسسة أعمال في البرازيل 30وتم توزيع استبانة على عينة مكونة من , المنهج الوصفي 
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 :  ومن أهم نتائج هذه الدراسة 

 اد إلةةى المرونةةة فةةي المسةةتوى جةةاءت الثقافةةة التنظيميةةة مرتبةةة حسةةب األهميةةة مةةن خةةالل األبعةة

ثةةةةةم الوضةةةةةع , ثةةةةةم الحصةةةةةانة, لشخصةةةةةيثةةةةةم الةةةةةوالء ا ,زيةةةةةة والشخصةةةةةيةثةةةةةم قةةةةةوة المرك, األول

وهةةذا يشةةير الةةى معةةدل ثقافةةة , والمسةةتوى األخيةةر تجنةةب الصةةراعات, ثةةم الرسةةمية, المسةةتقبلي

 .تنظيمية عالية

 لمؤسسة وليس للقادةوتوصلت الدراسة الى ان الوالء الشخصي ل. 

 

 Kayla, Schnacky (Schnacky, 2009) " Perceptions of Organizational   

Culture by  Employee  Level" 

 ABCهدفت الدراسة وبشكل رئيس إلى معرفة مدى إدراك العاملين في العناية الصحية في مؤسسة 

 .  ئدة في مؤسستهممن المدراء وغير المدراء للثقافة التنظيمية السا 

لمقارنةة نتةائج   Z-testواسةتعان ب اختبةار, واستخدم الباحث المنهج الوصةفي التحليلةي فةي الدراسةة 

حيةث كانةت كةل عينتةه مةن ب Dr .Kruegers surveyاالسةتبانة التةي تبناهةا بالبحةث معتمةدًا علةى  

اسةتجابة المةدراء  عمةل  الباحةث علةى اجةراء مقارنةة بةين.واعتبر ذلك من محةددات بحثةه , فئة اإلناث

فهةوم العمةالء اوالً   ألن وأشار إلى ضةرورة االهتمةام بم, وبين استجابة غير المدراء, لثقافة مؤسستهم

وجعةةل المؤسسةةة فةةي الصةةدرارة بحيةةث ,  ء المةةالي وبالتةةالي تحقيةةق االهةةدافذلةةك سةةينعكس علةةى األدا

, احةةث علةةى العناصةةر التاليةةة فةةي بحثةةهحيةةث اعتمةةد الب. مةةن ثقافةةة المؤسسةةة التةةي تتبناهةةا يكةةون جةةزءاً 

, ع القةةةرارات والسةةةلوك التنظيمةةةيالقةةةيم الجوهريةةةة التةةةي تةةةؤثر علةةةى هيكةةةل وبنةةةاء المنظمةةةة وصةةةن: اواًل 

درتهم علةةى ومةةدى قة,  القيةادة أشةةار إلةى الةةدور الةذي يقةةوم بةه القيةةاديون المةدراء فةةي مؤسسةتهم:  ثانيةا ً 
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الثقةةةة وقصةةةد بهةةةا الثقةةةة فةةةي التعامةةةل مةةةا بةةةين العمةةةالء والعةةةاملين : ثالثةةةاُ ,  تطبيةةةق االهةةةداف المخططةةةة

وهةةي المةةزودة  الةةنظم: رابعةةاً . وم الكفةةاءة والفاعليةةةداء حقةةق مفهةةواإلدارة ممةةا سةةيؤدي إلةةى ان يكةةون اال

التغييةةةر والتطةةوير فالمؤسسةةةة يجةةةب ان تضةةةم المةةةوظفين والمةةةزودين : خامسةةةاً , تغطةةي سةةةلوك العةةةاملين

 . هديديات وتعظيم الفرص بشكل مستمروالعمالء والمساهمين لتقليل الت

 :  ومن اهم نتائج هذه الدراسة

 ويعةةود ذلةةك إلةةى أن  , راء فةةي ادراكهةةم لثقافةةة مؤسسةةتهم هنةةاك فةةروق بةةين المةةدراء وغيةةر المةةد

القيةةادة تعطةةةي دورًا كبيةةةرًا فةةي فهةةةم وتوجيةةةه الثقافةةة دعمةةةًا إلةةةى محاولةةة سةةةد الفجةةةوة بةةةين إدراك 

ئج أفضةةل وبالتةةالي ألن  إدراك العامةةل لثقافةةة المؤسسةةة سةةيدفع المؤسسةةة تحقيةةق نتةةا,الجهتةةين 

 .زيادة فعاليتها

 Azam Othman and Zainurin bin Dahari (Othman & bin Dahari, 
2011) 

"Professional Development among Academic Staff at Selected 
Malaysian Public Universities: Preliminary Findings of the Impact of 
the Basic Teaching Methodology Course (BTMC)" . 

عةدة أمةور  منهةا الكشةف عةن فةرص التطةوير المهنةي إلعضةاء لةى الكشةف عةن إهةدفت هةذه الدراسةة 

والكشةف عةن دور تطبيةق كةورس منهجيةة أساسةيات , ية فةي الجامعةات الماليزيةة العامةةالهيئةة التدريسة

والكشةةةةف عةةةن انطباعةةةةات واتجاهةةةةات , والكشةةةف عةةةةن أهميةةةةة هةةةذا الكةةةةورس, ددالتعلةةةيم للمعلمةةةةين الجةةةة

مةدى تطبيةق األكةاديمين لمةا تةم تعلمةه فةي هةذا الكةورس و ,  هةذا الكةورس قالمعلمين الجدد حول تطبي
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األكةةةاديميين أثنةةةاء تطبيةةةق  وتحديةةةد أهةةةم العوائةةةق والمشةةةكالت التةةةي تواجةةةه, داخةةةل القاعةةةات الدراسةةةية 

 . الكورس

وباسةةتخدام اسةةتبانة صةةممت لجمةةع المعلومةةات مةةن عينةةة قصةةدية شةةملت أربةةع جامعةةات ماليزيةةة عامةةة 

, يئةةةة التدريسةةةية الجةةةدد الةةةذين خضةةةعواتةةةم توزيعهةةةا علةةةى اعضةةةاء اله (BTMC)تطبةةةق هةةةذا الكةةةورس  

 وكةةان عةدد افةةراد العينةةة, ألخةذ هةةذا الكةةورس وأنهةوا متطلباتةةه عبةةر مركةز التعلةةيم والةةتعلم فةي الجامعةةة 

 .   مدرس( 911)

 : ومن اهم ما توصلت له هذه الدراسة

 تحقيةةةق متطلبةةةات كافيةةةة ل إن  الفةةرص المتاحةةةة للمشةةةاركة فةةي بةةةرامج التطةةةوير األكةةةاديمي غيةةر

 .التطوير األكاديمي

  ات بسةيطة فةي تطبيق الكورس علةى األكةاديمين فةي الجامعةات الماليزيةة المختةارة أحةدث تغيةر

 .ممارساتهم التدريسية

  الل التدرج في اعطاء هذه الدوراتومن خ, التغيرات تحدث بعد مدة زمنية طويلة. 

 Dale Holt , Stuart Palmer, Di Challis (Holt & others, 2010 ) 

"Changing perspectives: teaching and learning centres’ strategic 

contributions to academic development in Australian highe 

education" 
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هةةدفت هةةذه الدراسةةة الةةى تحديةةد العوامةةل التةةي تسةةاهم فةةي فعاليةةة القيةةادة االسةةتراتيجية لمراكةةز التعلةةيم 

تةزال فةي حالةة  والتةي ال, لةيم والةتعلم علةى المسةتوى البعيةداالسترالية من اجل تحسين عمليةة العوالتعلم 

 .متغيرة وغير ثابتة

, فةي جمةع البيانةات(Mixed Method) حيةث اسةتخدام البةاحثون االسةلوب المخةتلط النةوعي والكمةي 

اكةز لمالحظةة االفتراضةات المرحلة االولى تةم إجةراء مقابلةة مةع مةدراء المر , وتم ذلك على عدة مراحل

استبانة توزعةت علةى مةدراء  38والمرحلة الثانية تم تصميم  ,  معتقدات التي تشكل أنشطة المراكزوال

والمرحلةة الثالثةة , على مستوى  الجامعةات اإلسةتراليةمركز  31مراكز الجامعات اإلسترالية من اصل 

مراكةز مةن اصةل  91ل (Focused group) تم جمةع البيانةات مةن عينةة ممثلةة باسةتخدام المقابلةة  

 . نها الحصول على معلومات أكثر دقةمركز والهدف م 38

 :ومن أهم نتائج هذه الدراسة

أن هناك عددًا الحصر له من العوامل التي تساهم في نجاح مراكز التطةوير األكةاديمي اال ان هنةاك 

 :وهي , سمًة في قدرة المراكز على النجاحأربعًة تعتبر حا

  والغاية من انشاء المركز,  لهدف اوضوح. 

 وضوح الهدف لجميع العاملين في المراكز . 

 مكانيات والقدرات إلنجاح المراكزتوفر اال. 

 القدرة على اظهار القيمة. 
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 Brenda Leibowitz , et all ( Brenda & others, 2010) " 

Orientations to academic development : lessons from a 

collaborative study at a research-led university " 

هدفت هذه الدراسة إلى تجريةب نهةج تعةاوني بحثةي بةين عةدد مةن المطةورين األكةاديمين وأعضةاء مةن 

بةةداعي يعتمةةد , الهيئةةة التدريسةةية يقومةةون بتةةدريس طةةالب السةةنة االولةةى  لةةى تطبيةةق نهةةج تكةةاملي وا  وا 

, م لطةةالب السةةنة األولةةى فةةي الجامعةةةتحسةةين عمليةةة التعلةةي علةةى الةةنهج اإلداري والتعليمةةي مةةن اجةةل

 وهةةدفت إلةةةى إظهةةار  قيمةةةة عمةةل المطةةةورين األكةةادييمين مةةةع المحاضةةرين فةةةي حةةل بعةةةض التحةةةديات

 .التعليمية

وتةةم تعبئةةة اسةةتبانة مةةن , اقسةةام  8أعضةةاء مةةن الهيئةةة التدريسةةية مةةن  91فةي هةةذه الدراسةةة تةةم اختيةةار 

 -211) اركين مةةا بةةين وتةةراوح عةةدد المشةة, ي نهايةةة السةةنة الدراسةةية قبةةل المشةةاركين فةةي المشةةروع فةة

 . طالب(  2111

 :ومن أهم ما توصلت له الدراسة 

 ي التطةةةوير األكةةةاديمي يعةةةد مالئًمةةةأأن تبنةةةي هةةةذا المةةةنهج التعةةةاوني متعةةةدد التخصصةةةات فةةة ,

ء هةؤال تةؤثر فةي فةي انخةراط, إال أن هناك عوامةل ثقافيةة متأصةلة , تطبيقه في هذه الجامعة 

 .األفراد في المشاركة بالمشروع
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 Michael Power(Power,2007) "A dual-mode university instructional 

design model for academic development ". 

وهي بحث تطبيقي لتطوير نموذج أدائةي يتكيةف مةع احتياجةات الكليةة ومواردهةا ,  هدفت هذه الدراسة

ففةةي هةةةذه , وعبةةر االنترنةةت نظةةةام مةةزدوج , فةةي الجامعةةة التةةي تهةةةتم بالتةةدريس داخةةل قاعةةةات تقليديةةة 

تةم حيةث , الجامعةة بةين النظةامين, معةاتاسةتخدام دراسةة الحالةة للجا(dual-mode) , الدراسةة تةم 

ولةةديهم , (دوام كامةةل) ممةةن يعملةةون فةةي نظةةام  ,عضةةو هيئةةة تدريسةةية  44اختيةةار عينةةة ممثلةةة مةةن 

 . ابلية في تنفيذ البرنامج المقترحالق

 :ومن أهم ما توصلت له الدراسة

  تطوير نموذج الدراسة الذي اعتمد على نظةريتين اساسةيتين(Transactional distance 

& Congruency principle) . 

 وير نظرية جديدة هي نظرية التطةوير االدائةي تط(Development Instractional)  كاقةل

, مليةةات التةةي تهةةتم بتطةةوير الكورسةةاتحيةةث يعمةةل علةةى الع, مسةةتوى فةةي التطةةوير االكةةاديمي

ونخبةةةةة مةةةةن والتخطةةةةيط لهةةةةا داخةةةةل القاعةةةةات الدراسةةةةية بالتعةةةةاون مةةةةع المطةةةةورين األكةةةةادييمين 

 . اعضاء الهيئة التدريسية

 TaylorCoffman(Coffman, 2004)" On Line Professional Devlopment 

transferring skillslearned to the class room" 

لةى تحديةد مةدى نقةل المعلمةين المهةارات المسةتفادة مةن بةرامج التنميةة المهنيةة فةي إهدفت هذه الدراسة 

 .نت الى ممارسات صفية داخل الصفوفالمجتمع التخيلي عبر االنتر 
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وقةةةد اسةةةتخدم الباحةةةث المقةةةابالت الشخصةةةية والمالحظةةةة المباشةةةرة لجمةةةع البيانةةةات مةةةع أعضةةةاء الهيئةةةة 

وتحديةةةد كيفيةةةة ابةةةداع المعلمةةةين , ومسةةةتوى مشةةةاركة المعلمةةةين, لتحديةةةد مةةةدى فهةةةم الخبةةةرات, دريسةةيةالت

 . لما يتضمن له البرنامج التدريبي وفهمهم الخاص

  المعلمةةةةين اسةةةةتخدموا التكنولوجيةةةةا واإلسةةةةتراتيجيات التةةةةي أن  : اهةةةةم مةةةةا توصةةةةلت لةةةةه الدراسةةةةة

 .اخل فصولهم الدراسية بدرجة كبيرةد, من برنامج التدريب عبر االنترنت تعلموها

  برنامج التنمية المهنية المقدم عبر االنترنت يدعم االعتمةاد علةى مةداخل الةتعلم التةي محورهةا

 .والتعاون بين االقران والخبراء, والمشاركة الفعالة , والتي تشجع االكتشاف الذاتي , المتعلم

 مج التنميةةةةة المهنيةةةةة لةةةةدىفةةةةي بةةةةرااإلنترنةةةةت يعةةةةد بةةةةدياًل مهمةةةةا ً  عبةةةةر برنةةةةامج التنميةةةةة المهنيةةةةة 

 . المعلمين

 التعقيب على الدراسات السابقة  4-2-2

ي حةدود االطةالع للباحثةةة فةة –يتضةح مةن خةالل إسةةتعراض الدراسةات السةابقة التةةي تةم الوصةول إليهةا 

 :ما يلي –

 ر وهةةذه أمةةدت الباحثةةة بالعديةةد مةةن األفكةةا, تةةي قامةةت بقيةةاس الثقافةةة التنظيميةةةتنةةوع الدراسةةات ال

فةةةةةة لصةةةةةياغة قيةةةةةاس مناسةةةةةب شةةةةةمولي عةةةةةن طبيعةةةةةة الثقا, الموضةةةةةوعوالمعةةةةةارف المتنوعةةةةةة حةةةةةول 

وبةةةذلك أفةةةادت فةةةي , بعةةةاد الرئيسةةة فةةةي البحةةةثمشةةةتماًل علةةةى األ, التنظيميةةة للمؤسسةةةات التعليميةةةة

 .تصميم االستبانة وصياغة عباراتها

  وبعةةةةد , وبعةةةةد االبتكةةةةار, كأبعةةةاد فةةةةي القيةةةةاس بعةةةةد االسةةةتجابة ,الدراسةةةةات السةةةةابقةبعةةةةض تناولةةةت

فهي على التةوالي تشةبه أبعةاد الدراسةة الحاليةة بعةد االنفتةاح علةى البيئةة الخارجيةة والبعةد الفاعلية 
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وتةةةةم اسةةةةتخدام هةةةةذه األبعةةةةاد مةةةةع التطةةةةوير عليهةةةةا  لتتنةةةةاول الثقافةةةةة , اإلبةةةةداعي والبعةةةةد التنظيمةةةةي

 .يمية للمؤسسات التعليمية بشموليةالتظ

  مةةن مؤسسةات تعليميةةة وشةةركات , فيهةةا تةةم قيةاس الثقافةةة  التنظيميةةتنةوع مجتمعةةات الدراسةة التةةي

 .ومكتبات جامعية ووزارات وبلديات

 لمناسةبته فةي قيةاس العالقةة بةين متغيةرين , التحليلةي الوصةفي اغلب الدراسةات اسةتخدمت المةنهج

 .في وصف دقيق للظاهرة المراد دراستها

  ألعضةةةاء أغلةةةب الدراسةةةات العربيةةةة قاسةةةت التطةةةوير األكةةةاديمي بةةةالتركيز علةةةى التطةةةوير المهنةةةي

أمةا , ولم تشمل تطوير الطلبة  أو التطوير اإلجرائةي  داخةل القاعةات الدراسةية, الهيئة التدريسية 

أكثةةةر مةةةن نةةةوع فةةةي قيةةةاس التطةةةوير األكةةةاديمي والمهنةةةي و الدراسةةةات األجنبيةةةة فقةةةد ركةةةزت علةةةى 

 . اإلجرائي داخل القاعات الدراسية والتطوير, تطوير الطلبة

 أهم ما يميز الدراسة الحالية  5-2-2

  تعد هةذه الدراسةة األولةى التةي تناولةت قيةاس موضةوع الثقافةة التنظيميةة للجامعةات الفلسةطينية

شةكل الثقافةة العامة في الضفة الغربية بالصورة المطروحة في القياس باسةتخدام اربعةة أبعةاد ت

ولةم تسةتخدم أبعةاد ,  ع غةزةبقية الدراسات أجريةت فةي قطةافي حين أن  , التنظيمية للجامعات

 .شاملة في قياس الثقافة التنظيمية

 حيةث تناولةةت مؤشةرات للتطةةوير , التطةوير األكةاديمي بعناصةةره كافةة تناولةت الدراسةة موضةةوع

األدب النظةةري للتطةةوير  لةةىوطةةورت عليهةةا بنةةاء ع, لةةبعض الجامعةةات الفلسةةطينية اديمياألكةة

 .األكاديمي
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 يةةر األول مةةن حيةةث يعةةد هةةذا التفك, الرتباطيةةة بةةين المتغيةةرينلعالقةةة اتناولةةت الدراسةةة دراسةةة ا

 .نلدراسة دور هذين المتغيري, وتجربة جديدة, نوعه

 و العالمية في التطوير األكاديميطرحت مفهوم تدويل التعليم الجامعي والسعي نح. 

 لنتائج التي توصلت إليها الدراسةنوعية ا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  111 

 

 الفصل الثالث

 (الطريقة واالجراءات)الدراسة منهجية 

  نموذج الدراسة 

 منه  الدراسة وأسلوبها 

  مجتمع الدراسة 

  عينة الدراسة 

  أداة الدراسة 

  إجراءات تطبيق أداة الدراسة 

  المعالجة االحصائية 

  محددات الدراسة 
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 تمهيد 1-3

, تحديد منهجية الدراسة إلىتم التطرق , والدرسات السابقة, االنتهاء من كتابة األدب النظري بعد

جراءاتها الدراسة منهجية حيث تعد  من الميداني الجانب إنجاز خالله من يتم رئيسًا, محوراً  وا 

 إلى للتوصل اإلحصائي, التحليل إلجراء المطلوبة البيانات على الحصول يتم طريقها , وعنالدراسة

 .الدراسة أهداف تحقيق وبالتالي الدراسة, أدبيات ضوء في تفسيرها يتم النتائج التي

 نموذج الدراسة 2-3 
 ,  (2111,  الجعبري) جوع إلى األدبيات السابقة ومنهاتم تطوير نموذج الدراسة بعد الر  

 ,  (2196, المحتسةةةةةب), (2116, الفةةةةةرا واللةةةةةوح), (2111, العريقةةةةةي),  (2117, الزهرانةةةةةي)

(Krause,2011),(Cbism & others, 2011 ), (, 2016 Pilkington) , والشةكل التةةالي

الةةذي يتضةةةمن الثقافةةة التنظيميةةة بابعادهةةةا , حيةةث يظهةةر المتغيةةةر المسةةتقل, راسةةةةيوضةةح متغيةةرات الد

 : وهياألربعة 

بعةةةةةةةةةةةد االنفتةةةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةةةى البيئةةةةةةةةةةةة  ,البعةةةةةةةةةةةد االبةةةةةةةةةةةداعي, البعةةةةةةةةةةةد التنظيمةةةةةةةةةةةي ,البعةةةةةةةةةةةد االسةةةةةةةةةةةتراتيجي)

 .الذي يتمثل في التطوير االكاديمي, ويظهر المتغير التابع , ((   (Stakeholdersالخارجية

 نموذج الدراسة(: 3-1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 المتغير التابع 

 
 

 

 ستراتيجي إلالبعد ا. 1

 

 التنظيميالبعد . 2

 

 بداعي الريادي إلالبعد ا. 3

 

بعد االنفتاح على البيئة . 4

  Stakeholdersالخارجية 

 

 

 
 

 ر االكاديمي يالتطو

 

 الثقافة التنظيمية 

 المتغير المستقل 
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 منه  الدراسة وأسلوبها  3-3

حيةةث يسةةتخدم , لمالءمتةةه للموضةةوع , ي التحليلةةي لتحقيةةق أهةداف الدراسةةةتةم اسةةتخدام المةةنهج الوصةةف

, أشةةكالها, ألحةةداث مةةن حيةةث خصائصةةهاالمةةنهج الوصةةفي فةةي دراسةةة األوضةةاع الراهنةةة للظةةواهر وا

مةةن حيةةث  وذلةةك مةةن أجةةل التعةةرف علةةى الظةةاهرة أو الحةةدث, ذلةةكوالعوامةةل المةةؤثرة فةةي , قاتهةةاوعال

, عليةان وغنةيم. )مات تسةاعد فةي فهةم الواقةع وتطةويرهوالوصول إلى نتائج وتعمي, المحتوى والمضمون

2013) 

 مجتمع الدراسة 4-3

ناصةب عمةداء كليةات أو رؤسةاء مجتمع الدراسة من جميع األكاديميين األداريين ممن يتولون م تكون

وتةةم حصةةر عةةدد األكةةاديميين اإلداريةةين , فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية العامةةة فةةي الضةةفة الغربيةةة ,أقسةةام

فةي , مؤسسات التعليم العةالي الفلسةطينيل 2016 \2015 بناًء على الدليل االحصائي السنوي للعام 

, لحةموجامعةة بيةت , نوجامعةة بوليتيكنيةك فلسةطي, جامعة الخليةل)  :ست جامعات في الضفة الغربية

, وزارة التربيةةةةة والتعلةةةةيم العةةةةالي ).   (وجامعةةةةة النجةةةةاح الوطنيةةةةة, وجامعةةةةة بيرزيةةةةت, وجامعةةةةة القةةةةدس

2016) . 

وذلةةةك وفقةةةًا للةةةدليل , أكاديميةةةًا إداريةةةأ 327فةةةي تلةةةك الجامعةةةات األكةةةاديميين األداريةةةين وقةةةد بلةةةع عةةةدد 

وزارة التربيةةةةةة والتعلةةةةةيم )لمؤسسةةةةةات التعلةةةةةيم العةةةةةالي الفلسةةةةةطيني  2016 \2015االحصةةةةائي السةةةةةنوي 

فقد تم الحصول عليها من دائرة الموارد البشةرية فةي تلةك , باستثناء جامعة القدس, ( 2016, العالي 

األكةاديميين ومةن بيةنهم , توزيع العاملين في الجامعةات الفلسةطينية ( 3)ويبين الملحق رقم , الجامعة 

والشةةكل , س فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية العامةةةوالتصةةنيف الةةوظيفي والجةةن, لجامعةةة حسةةب ااإلداريةةين 

 .كاديميون اإلداريون في كل جامعةالتالي يبين عدد األ
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 توزيع افراد مجتمع الدراسة في الجامعات الفلسطينية العامة في الضفة الغربية( : 3-2) الشكل 

 

 عينة الدراسة 5-3 

 :طريقة اختيار عينة الدراسة  1-5-3

,  مةن مجتمةع الدراسةة ( (Stratified Randomتم اختيار عينة الدراسةة بالطريقةة العشةوائية الطبقيةة

مثةةةل احةةةدى ت طبقةةةةكةةةل  طبقةةةات 6وقسةةةم مجتمةةةع الدراسةةةة الةةةى , بحيةةةث تكةةةون الطبقةةةة هةةةي الجامعةةةة 

  961عينةة عشةوائية طبقيةة مكونةة مةن وتةم اختيةار , الجامعات الفلسطينية العامة في الضفة الغربيةة 

وتةةم , صةةات مةةن كةةل جامعةةة حسةةب حجةةم كةةل منهةةاأكاديميةةًا إداريةةًا ممثلةةة عةةن جميةةع الكليةةات والتخص

, (The Resarch Advisors,2006)اعتمةةاد حجةةم العينةةة اعتمةةادًا علةةةى جةةدول حجةةم العينةةة 

حصةول علةى اكبةر حجةم عينةة ولل, (6)ولمعرفة كيفية إيجاد حجم العينة من كل طبقة انظةر الملحةق 

م لكةن تم عمل استبانة الكترونية تم إرسالها لمةن لةم يةتم الوصةول إلةيهم او تةم الوصةول إلةيه, واسترداد

وتةةم , النجةةاح, بيرزيةةت, القةةدس –الخليةةل  للجامعةةات األبعةةد جغرافيةةًا عةةن, فضةةلوا التعبئةةة اإللكترونيةةة

وتوضةةيح , لمبحةةوثينللةةرد علةةى استفسةةارات ا توزيةةع االسةةتبانات باليةةد وبشةةكل مباشةةر مةةن قبةةل الباحثةةة

الةى متابعتهةا اوال بةاول اسةتالم , نسبة االسترداد نوعةًا مةاوتعزو الباحثة ارتفاع , الهدف من اإلستبانة 
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عطةةاء البريةةد الكترونةةي الخةةاص بهةةا لمةةن لةة ,االسةةتبانات وذلةةك , م يةةتمكن مةةن تعبئتهةةا فةةي نفةةس اليةةوموا 

, لمةةن تةةم الوصةةول إلةةيهم مباشةةةرة   Scanningسةةح الضةةةوئيبواسةةطة الم, الرسةةالها عبةةر االيميةةل 

اسةترداد حيةث تةم , ية لمةن فضةل اإلجابةة بهةذه الطريقةةلكترونإلستبانة اإلواسترداد إلكتروني بوساطة ا

 وبةذلك , 953للتحليةل  الصةالحة االسةتبانات فعةدد وبالتالي ,استبانات 3وتم استبعاد  استبانة, 956

ويبةين الجةدول اةتةي  ,إحصةائياً  ومقبولةة مرتفعةة نسةبة وهةي,  (92.3 %) االسةترداد نسةبة بلغةت قةد

 . اإلحصائيةوالصالحة للمعالجة , والمستردة , االستبانات الموزعة في كل جامعة عدد

عدد االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للمعالجة اإلحصائية حسب متغير ( 3-1)جدول 
 الجامعة

 عدد الصالحة للمعالجة عدد المستردة الموزعةعدد  الجامعة الرقم
 21 21 29 جامعة الخليل 9
 91 91 91 جامعة بوليتيكنيك فلسطين 2
 1 1 1 جامعة بيت لحم 3
 34 36 31 جامعة القدس 4
 49 49 44 جامعة بيرزيت 5
 31 41 46 جامعة النجاح الوطنية 6

 050 056 169 المجموع

 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة 2-5-3

التي تصف أفراد عينة , أو المتغيرات الديمغرافية, رق في هذا البند إلى أهم الخصائصتم التط

 :الدراسة وهي

 .متغير الرتبة االكاديمية, متغير المؤهل العلمي, متغير الجامعة

  توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير الجامعة 
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 توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير الجامعة( 3-2)جدول  

 %النسبة المئوية  العدد الجامعة الرقم
 13.1 21 جامعة الخليل 9
 6.5 91 جامعة بوليتكنيك فلسطين  2
 5.9 1 جامعة بيت لحم 3
 22.2 34 جامعة القدس  4
 26.8 49 جامعة بيرزيت  5
 25.5 31 جامعة النجاح الوطنية  6

 100 153 المجموع
أن جامعةةةةة بيرزيةةةةةت  شةةةةكلت أعلةةةةةى نسةةةةبة مئويةةةةةة مةةةةن حجةةةةةم العينةةةةةة , يتضةةةةح مةةةةةن  الجةةةةدول السةةةةةابق

حةال تعتبةر ثةاني أكبةر مجتمةع   ألنها بطبيعة البسيط عن جامعة النجاح الوطنيةبفارق , ( 26.8%)

, يةةت مةةن أوائةةل الجامعةةات الفلسةةطينيةوتعتبةةر جامعةةة بيرز , (3-2)كمةةا تةةم ذكةةره فةةي جةةدول , دراسةةة

بينمةةةا , وأكبرهةةةا مةةةن حيةةةث عةةةدد الكليةةةات والعةةةاملين والطةةةالب بعةةةد جامعةةةة النجةةةاح الوطنيةةةة , مهاوأقةةةد

و ( %5.9)وجامعةةةةة بوليتكنيةةةةك فلسةةةةطين أقةةةةل النسةةةةب المئويةةةةة , مةةةةن جامعةةةةة بيةةةةت لحةةةةمشةةةكلت كةةةةاًل 

لسةطين مقارنةة مةع وحداثةة نشةأة جامعةة بوليتكنيةك ف,   وذلةك لصةغر حجةم كلتةا الجةامعتين ( 6.5%)

 .األخرىالجامعات 

  توزيع افراد العينة وفقًا لمتغير المسهل العلمي 

 توزيع أفراد العينة وفقًا للمسهل العلمي( : 3-3)الشكل 

 

 ماجستير
20.3 

 دكتوراة
79.7% 

 المؤهل العلمي
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فقةد شةةكلت , راسةة وفقةًا لمتغيةر المؤهةل العلمةيتوزيةع أفةراد عينةة الد, يتضةح مةن الرسةم البيةاني أعةاله 

ةةةةا فئةةةةة حملةةةةة درجةةةةة  ,العينةةةةةمةةةةن حجةةةةم %( 81)بًة مئويةةةةة فئةةةةة حملةةةةة درجةةةةة الةةةةدكتوراه أعلةةةةى نسةةةة أم 

وتعةةةزى هةةذه النسةةةبة المرتفعةةةة لفئةةة حملةةةة الةةدكتوراة إلةةةى تطبيةةةق , (%21) فكانةةةت نسةةبتها, الماجسةةتير

وتوجةةةةه عةةةةدد كبيةةةةر مةةةةن , ودة فةةةةي التعلةةةةيم العةةةةالي الفلسةةةةطينيمعةةةايير الهيئةةةةة الوطنيةةةةة لالعتمةةةةاد والجةةةة

 .مواصلة  تطويرهم الذاتي والعلمياألكاديميين ألى 

  توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير الرتبة االكاديمية 

 (النسبة المئوية ) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الرتبة األكاديمية ( : 3-4)الشكل 

 
فقةةد شةةكلت فئةةة , وفقةةًا لمتغيةةر الرتبةةة االكاديميةةة توزيةةع افةةراد عينةةة الدراسةةة, يتضةةح مةةن الرسةةم أعةةاله 

أمةةا فئةةة  رتبةةة ُأسةةتاذ فشةةكلت أقةةل , مةةن حجةةم العينةةة%( 87) ويةةًة نسةةبًة مئأعلةةى  رتبةةة ُأسةةتاذ مسةةاعد

ل إلةى أن  تحصةي, هةذه النسةبة المنخفضةة لرتبةة أسةتاذوتعزى , من حجم العينة %( 94)نسبة مئوية 

لةةى سةةنوات طويلةةة مةةن الجهةةد , ونشةةر أبحةةاث محكمةةة بشةةكل كبيةةر, هةةذه الرتبةةة يتطلةةب جهةةودًا كبيةةرة وا 

المرتفعةةةة لرتبةةة أسةةةتاذ مسةةاعد إلةةةى التوجةةه الكبيةةةر ألعضةةاء هيئةةةة التةةدريس نحةةةو أمةةةا النسةةبة , البحثةةي

 . متابعة العمل البحثي بعد اكمال الماجستير كجهود مستمرة وال تنضب
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 أداة الدراسة   6-3

تةةةةم اسةةةةتخدام االسةةةةتبانة باعتبارهةةةةا أداة لجمةةةةع المعلومةةةةات حةةةةول دور الثقافةةةةة التنظيميةةةةة فةةةةي التطةةةةوير 

لمةةا تحققةةه االسةةتبانه مةةن مزايةةةا , العامةةة العاملةةة فةةي الضةةةفة الغربيةةةات الفسةةطينية األكةةاديمي للجامعةة

صةي للباحةث فةي وعدم التةدخل الشخ, عينة كبيرة في فترة زمنية قصيرة جيدة في جمع المعلومات من

 ( 185ص, سليمان وزميله, عودة )إجابات المفحوصين 

 بناء أداة الدراسة  1-6-3

, والتطةوير األكةاديمي, التنظيميةة وبالرجوع إلى المصادر الثانويةة عةن الثقافةة, لتحقيق أهداف الدراسة 

تةةم تصةةميم اسةةتبانة وتطويرهةةا   لدراسةةة دور الثقافةةة التنظيميةةة فةةي التطةةوير االكةةاديمي فةةي الجامعةةات 

مشةتملة بصةورتها , االستبانة التي تكونت من ثالثةة أقسةام ( 1)ويبين الملحق رقم , الفلسطينية العامة 

 :فقرة على النحو التالي 43ية على النهائ

 :العينة وتضمنت المتغيرات التاليةالبيانات  المتعلقة بافراد : القسم االول

, وجامعةةة بيةةت لحةةم, يتيكنيةةك فلسةةطينوجامعةةة بول, جامعةةة الخليةةل: )ولهةةا سةةتة عناصةةر ,الجامعةةة. 9

 . (وجامعة النجاح الوطنية, وجامعة بيرزيت, وجامعة القدس

 .( حملة درجة الماجستير, حملة درجة الدكتوراة: )وله عنصران, المؤهل العلمي 2.

 ,محاضةةر, اسةةتاذ مسةةاعد, اسةةتاذ مشةةارك ,اسةةتاذ: )خمسةةة عناصةةرولةةه ,  نةةوع الرتبةةة االكاديميةةة 3.

 .(مدرس
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د البعةةة: ) الةةةذي تنةةةاول األبعةةةاد التاليةةةة , (المتغيةةةر المسةةةتقل)أبعةةةاد الثقافةةةة التنظيميةةةة : القسرررم الثررراني

الخارجيةةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةةد اإلنفتةةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةى البيئةةةةةةةةةةة , البعةةةةةةةةةةد اإلبةةةةةةةةةةداعي, البعةةةةةةةةةةد التنظيمةةةةةةةةةي, اإلسةةةةةةةةةتراتيجي

(Stakeholders) ) , واعتمةةةةد فةةةةي تطةةةةوير  فقةةةةرات هةةةةذه (  28-9)وضةةةةم هةةةةذا القسةةةةم الفقةةةةرات مةةةةن

, العريقةةةةي ), ( 2117, الزهرانةةةةي ), ( 2111, الجعبةةةةري ) : االبعةةةةاد علةةةةى مصةةةةادر بحثيةةةةة اهمهةةةةا 

 والجةةةدول التةةةالي يوضةةةةح أبعةةةاد الثقافةةةةة, (2196, المحتسةةةةب ), ( 2116, فةةةرا واللةةةوح ال), ( 2111

 .فقرة  28حيث بلع المجموع الكلي لها , وعدد الفقرات في كل بعد منها ,التنظيمية 

 عدد الفقرات التي تمثل كل بعدد من ابعاد الثقافة التنظيمية( : 3-3)جدول 

 الفقراتعدد  ابعاد الثقافة التنظيمية الرقم
 7 البعد االستراتيجي 9
 7 البعد التنظيمي 2
 6 البعد اإلبداعي  3
بعد االنفتاح على البيئة الخارجية  4

((Stakeholders 8 

 82 المجموع
 

وتم تصميم فقراتها من خالل االسةتعانة بةبعض مؤشةرات التطةوير , التطوير األكاديمي: القسم الثالث

مةةةن ضةةةمن و , الفلسةةةطينية اعتمةةةادًا علةةةى الخطةةةط التطويريةةةة لتلةةةك الجامعةةةات األكةةةاديمي للجامعةةةات 

عتمةةةةادًا علةةةةى مبةةةةررات معينةةةةة تتناسةةةةب  أسةةةةباب اختيةةةةار هةةةةذه الفقةةةةرات بنةةةةاًء علةةةةى الحاجةةةةة البحثيةةةةة وا 

واالسةةتعانة بةةاألدب النظةةري مةةن , عةةن اسةةئلة الدراسةةة وتحقيةةق أهةةدافهاوالدراسةةات السةةابقة فةةي اإلجابةةة 

 2016 ,) ,  (Cbism & others , 2011),  (Krause , 2011)منهةا  قةراءة كتةبخةالل 

Pilkington  ) , ذلةةةةك حسةةةةب طبيعةةةةة  و ,لدراسةةةةة العالقةةةةة بةةةةين المتغيةةةةرين حيةةةةث تةةةةم سةةةةرد الفقةةةةرات

 . فقرة  95وتألف هذا القسم من , و الطولي في تصميمهاأولم يتم التوسع العمودي   ,الدراسة
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م اسةةتخدام مقيةةاس ليكةةرت الخماسةةي وتةة, والثالةةث بصةةورة إيجابيةةةسةةم الثةةاني وصةةيغت الفقةةرات فةةي الق

( أوافةةق بشةةدة)يةةت إجابةةة حيةةث ُأعط( غيةةر موافةةق بشةةدة, غيةةر موافةةق, نوعةةًا مةةا, أوافةةق, أوافةةق بشةةدة)

جابة , أربعة درجات ( أوافق)واجابة , خمس درجات جابةة , ثالث درجات ( محايد)وا  ( غيةر موافةق)وا 

جابة , درجتان فكلمةا زادت الدرجةة يتوقةع زيةادة مسةتوى تصةورات , درجةة واحةدة ( شةدةغير موافق ب)وا 

األكةةةةاديميين اإلداريةةةةن  نحةةةةو دور الثقافةةةةة التنظيميةةةةة فةةةةي التطةةةةوير االكةةةةاديمي للجامعةةةةات الفلسةةةةطينية 

 .وير االكاديميالعامة في الضفة الغربية وبالتالي إرتفاع مستوى التطبيق لمؤشرات التط

 صدق األداة 2-6-3

وللتحقةةةق مةةةن صةةةدق األداة تةةةم اعتمةةةاد , أن تقةةةيس أسةةةئلتها مةةةا وضةةةعت لقياسةةةه بصةةةدق االداةيقصةةةد 

لمحكمةين مةةن ذوي فعرضةت علةى مجموعةةة مةن ا, ( Content Validity)طريقةة صةدق المحتةوى 

وأعضةةاء هيئةةة تةةدريس مةةن كليةةة , درجةةة الةةدكتوراة فةةي إدارة االعمةةالمةةن حملةةة , االختصةةاص والخبةةرة

فتمةت , وجامعةة القةدس المفتوحةة, ة القةدسوجامعة, وهي جامعةة الخليةل, تلفة التربية في جامعات مخ

 :م ومقترحاتهم في المجاالت االتيةاالستفادة من أرآئه

 .دم التداخل والتكرار بين الفقراتوع, وانتماء الفقرة لمجال الدراسة, وضوح الفقرات

وكةةةان عةةةدد , الزيةةةادة عليهةةةا أو بعةةةض الفقةةةراتذف بحةةة, م تعةةةديل االسةةةتبانة وفقةةةًا ألرآئهةةةموبعةةةد ذلةةةك تةةة

 . (2)كما يبين الملحق رقم , حكمينم 7المحكمين 

علةةى ( Factor analysis)ومةةن جهةةة أخةةرى تةةم التحقةةق مةةن الصةةدق باسةةتخدام التحليةةل العةةاملي 

فقةةد تةةم إسةةتخدام  , وذلةةك للتأكةةد مةةن صةةدق بنةةاء المقيةةاس, فقةةرة  43مسةةتوى الفقةةرات  والبةةالع عةةددها 

 :SPSS)عبةةر برنةةامج الحزمةةة االحصةةائية للعلةةوم االجتماعيةةة , المكونةةات الرئيسةةةطريقةةة تحليةةل 
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V21) , عنةدما تكةون جميةع أو معظةم معةامالت , وتتسم أداة الدراسة بأنها تتمتع بدرجة صدق عالية

وبالتالي يدل على زيةادة االتسةاق أو التناسةق الةداخلي للفقةرات داخةل هةذا ,  1.5االستخراج أكبر من 

 Lewis, 2012 &( Sauro)  .أو المحورالمجال 

فيمةا يتعلةق بةأداة الدراسةة  1.5معامالت االستخراج أعلى من  جميع و يتضح من الجدول أدناه أن  

وأن أداة الدراسةة المسةتخدمة قةادرة بدرجةة , المستخدمة مما يدل على تمتع أداة الدراسةة بصةدق عةاِل 

والجةةةدول التةةةالي يوضةةةح نتةةةائج معةةةامالت , مرتفعةةةة علةةةى تحقيةةةق األهةةةداف التةةةي وضةةةعت مةةةن أجلهةةةا

 .االستخراج

 لمجاالت أداة الدراسة مصفوفة قيم معامالت االستخراج(:  4 – 0) جدول رقم

 المجال
 معامالت االستخراج

 (القيمة الصغر -القيمة العظمى )

 0.79-0.62 البعد اإلستراتيجي

 0.68-0.53 البعد التنظيمي 

 0.80-0.54 البعد اإلبداعي  

 0.76-0.59 بعد اإلنفتاح على البيئة الخارجية 

 0.71-1.53 الثقافة التنظيمية

 0.85-0.60 التطوير األكاديمي 

 0.85-0.50 الدرجة الكلية
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 ثبات االداة  3-6-3

فيمةةا لةةو تةةم إعةةادة توزيةةع االسةةتبانة أكثةةر , يقصةةد بثبةةات االسةةتبانة أن تعطةةي االسةةتبانة النتيجةةة نفسةةها 

, تةةةم حسةةةاب معامةةةل االتسةةةاق الةةةداخلي ,وللتأكةةةد مةةةن ثبةةةات االسةةةتبانة . أفةةةراد العينةةةة مةةةن مةةةرة علةةةى 

رات كةةل أي لفقةة, لفقةرات االسةةتبانة جميعهةا(  Cronbach Alpha)باسةتخدام معادلةةة كرونبةاخ ألفةةا 

 :SPSS)باسةةتخدام برنةةامج الحزمةةة االحصةةائية للعلةةوم االجتماعيةةة , متغيةةر مةةن متغيةةرات الدراسةةة

V21  ( ,3-5ول والجد) )يوضح ذلك. 

 لألداة الكلية و متغيرات الدراسة  ( كرونباخ الفا) نتائ   معامل االتساق الداخلي  : (3-5)جدول 

 قيمة معامل االتساق عدد الفقرات المجال الرقم
 (كرونباخ الفا )  

 0.84 7 البعد اإلستراتيجي 9
 0.76 7 البعد التنظيمي 2
 0.84 6 البعد اإلبداعي  3
 0.86 8 بعد اإلنفتاح على البيئة الخارجية  4

 0.93 28 (المتغير المستقل ) الثقافة التنظيمية 
 0.90 95 (المتغير التابع )التطوير األكاديمي 
 0.95 40 الدرجة الكلية لألداة 

- 0.76)أن معةامالت الثبةات ألبعةاد الثقافةة التنظيميةة تراوحةت مةا بةين , يالحظ من الجدول السابق

ويالحةةظ أيضةةًا ,  (0.93)ومعامةةل االتسةةاق الةةداخلي الكلةةي  للثقافةةة التنظيميةةة قةةد بلةةع ,   (  0.86

و معامةل االتسةاق الةداخلي ,  (0.90)وقةد بلةع , معامل االتساق الداخلي لمجال التطوير األكةاديمي 

, ات االداة وتعد هةذه المعةامالت المسةتخرجة مرتفعةة وهةي نسةبة مقبولةة لثبة,  (0.95)لألداة وقد بلع 

فالحةةد االدنةةى لقبةةول قيمةةة معامةةل ,  ( Sekran,2006)وتفةةي بةةاغراض الدراسةةة وفقةةًا لمةةا أوضةةحة 

 . (  0.60) الثبات ألفا كرونباخ هو 
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 إجراءات تطبيق الدراسة الميدانية  7-3 

  عةةةةدادها بصةةةورتها النهائيةةةةة انظةةةةر , ت التاليةةةةةتةةةم تنفيةةةةذ االجةةةراءا, بعةةةد  تصةةةةميم االسةةةتبانة وا 

 :(9)رقم  الملحق

وذلك من أجل استهداف أكبر كمية من العينة التةي تبعةد مسةافة , تم عمل استبانة الكترونية .9

 . مكملة للتوزيع اليدوي لإلستبانة وكخطوة, احثة جغرافية عن الب

لةةةى طبقةةةات حيةةةث تمثةةةل كةةةل طبقةةةة حيةةةث تةةةم تقسةةةيم المجتمةةةع ا, تةةةم تحديةةةد مجتمةةةع الدراسةةةة .2

 .جامعة

وتوزيةةع االسةةتبانة بشةةكل مباشةةر باليةةد مةةن قبةةل , طبقيةةة غيةةر منتظمةةةر عينةةة عشةةوائية اختيةةا .0

وذلةك للةرد علةى استفسةارات , حيث تمت متابعة التعبئةة شخصةيًا مةن قبةل الباحثةة , الباحثة 

 .المبحوثين وتحديد الهدف من الدراسة 

المواقةةةع اإللكترونيةةةة لتلةةةك  الجامعةةةات السةةةتة عمةةةل تصةةةفح كامةةةل لجميةةةع الكليةةةات مةةةن تةةةم   .4

وذلةةةةك باخةةةةذ اسةةةةمائهم , فةةةةي تلةةةةك الجامعةةةةات, مةةةةة بأسةةةةماء األكةةةةاديميين اإلداريةةةةينيةةةةد قائلتحد

 .وما يتناسب وحجم العينة, لدراسة وعنوان البريد االلكتروني لكل من تم استهدافه با

برنةةامج ماجسةةتير )ا تةم الحصةةول علةةى كتةةب رسةةمية موقعةةة  مةةن رئةةيس لجنةةة الدراسةةات العليةة .5

موجهةةةة الةةةى , الباحثةةةة فةةي الحصةةةول علةةةى البيانةةةاتمهمةةةة  مةةةن أجةةةل تسةةةهيل( ادارة االعمةةال

 .جامعات الستةنائب الرئيس للشؤون األكاديمية في ال

يومةةًا  41حيةةث اسةةتغرقت هةةذه العمليةةة مةةا يقةةارب , عمةةل جةةدول زمنةةي لتوزيةةع االسةةتباناتتةةم  .6

 . من العمل المتواصل والمكثف

تقةديمها كتابةًا رسةميًا لتسةهيل مهمتهةا وذلك من خالل , تعاونت جامعة بيت لحم مع الباحثة  .7

 . (4)انظر الملحق رقم 
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كتةةاب رسةةمي يثبةةت وذلةةك بتوقيةةع , تةةم التعةةاون مةةع الباحثةةة ايضةةًا مةةن قبةةل جامعةةة النجةةاح  .8

بسةةةبب , يريةةةة التربيةةةة والتعلةةةيم فةةةي الخليةةةللتقديمةةةه الةةةى جهةةةة العمةةةل مد, تواجةةةدها بالجامعةةةة

ومةن جهةة اخةرى رفضةت جامعةة ,  (5)قةم انظةر ملحةق ر , في ذلك اليةومالغياب عن العمل 

 .امعةالقدس اعطائها كتابًا رسميًا يثبت تواجدها بالج

لمةةن , تةم التعةةاون مةن قبةةل سةكرتيرة العميةةد أو سةكرتيرة رئةةيس القسةم مةةن عةدة بةةرامج مختلفةة  .1

و لم يكةن متواجةد فةي لم يتمكن من االجابة على االستبانة اثناء تواجد الباحثة في الجامعة ا

دس و جامعةةةةة بيرزيةةةت وجامعةةةةة وهةةةي جامعةةةةة القةةة, فةةةةي ثةةةالث جامعةةةةات عامةةةة, اليةةةومذلةةةك 

وذلةةةةةةك إليصةةةةةةالها عبةةةةةةر البريةةةةةةد اإللكترونةةةةةةي للباحثةةةةةةة بوسةةةةةةاطة المسةةةةةةح الضةةةةةةوئي , النجةةةةةةاح

Scanning. 

لكترونيًا لمن لم تتمكن من إرسالها باليد مباشرة , إستبانة يدوياً  961تم توزيع .  91 للحصول وا 

وبعد المراجعة والتدقيق , 956كان عدد االستبانات المستردة حيث  , ستردادأكبر قدر من االعلى 

 .بالتالي تم استبعاد ثالثة منها, استبانة 953نات الصالحة للتحليل تبين أن عدد االستبا

استبانة موزعة على ثالث  36تم تفريع اإلستبانات اإللكترونية وكان عددها ما يقارب . 99

 .تم استهدافها للبعد الجغرافيامة جامعات فلسطينية ع

 .   حصائياً تم ترقيم اإلستبانة الدخالها الى جهاز الحاسب اةلي لتحليلها إ. 92

 المعالجة االحصائية 8-3 

بادخالها  قامت الباحثة, وفحص االستبانات القابلة للتحليل, بعد استكمال عملية جمع المعلومات

للتحليل ( SPSS:21)االحصائية للعلوم االجتماعية برنامج الرزمة  عبر الحاسوب مستخدمةً 

خمس ( أوافق بشدة)حيث تم اعطاء اجابة , معينة درجاتفقامت باعطاء االجابات , االحصائي

جابة , اربعة درجات( أوافق)واجابة , اتدرج جابة , ثالث درجات ( محايد)وا  ( غير موافق)وا 
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بذلك مستوى تصورات  زاد, كلما زادت الدرجةو  ,درجة واحدة ( غير موافق بشدة)وإلجابة , درجتان

لسطينية العامة في عن مدى دور الثقافة التنظيمية في التطوير األكاديمي للجامعات الف, افراد العينة

 . الضفة الغربية

لإلجابة عن اسئلة  معينةوانطالقًا من هذه الخطوات فقد تطلب استخدام اختبارات إحصائية 

 :اليب اإلحصائية على النحو التاليهذه االختبارات او األسوفيما يلي بيان , الدراسة

تتمثةل فةي (   Descriptive Statistic Measures)استخدام مقاييس اإلحصةاء الوصةفي  .9

 .واالنحرافات المعيارية, والمتوسطات الحسابية, ة للفقراتالنسب المئوي

وذلةةك لقيةةاس قةةوة , (Pearson Correlation)اسةةتخدام اختبةةار معامةةل االرتبةةاط بيرسةةون  .2

الثقافةةة التنظيميةةةة )لدراسةةةة العالقةةة بةةةين  المتغيةةر المسةةةتقل )) العالقةةة بةةين متغيةةةرات الدراسةةة 

بعةد اإلنفتةاح علةةى , البعةد اإلبةداعي , البعةد التنظيمةةي , بأبعادهةا االربعةة البعةد اإلسةتراتيجي 

 . ( (لتطوير االكاديميا)وبين المتغير التابع , ( البيئة الخارجية 

لقياس مدى معنوية الفروقات بين المتوسطات (  ANOVA)بار تحليل التباين االحادي اخت .3

 .مستويات 6الجامعة الذي يتكون من الحسابية لمتغيرات الدراسة وفقًا لمتغير 

 .نات البعدية لمعرفة مصادر الفروقللمقار , (Tukey) اختبار توكي  .4

 .لفحص ثبات أداة الدراسة ( Cronbach Alpha)تم إستخدام معادلة الثبات  كرونباخ ألفا .5

 .لفحص صدق أداة الدراسة(  Factor Analysis) أسلوب التحليل العاملي  .6
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  (7-3)والجدول , الذي يوضح مستويات معامالت االرتباط, ( 6-3)استخدام الجدول رقم  .7

                  .ابية إلجابات أفراد عينة الدراسةيوضح مستويات االوساط الحس

 ستويات معامالت اإلرتباطم: (6-0)جدول 

 المستو  معامل االرتباط الرقم
 ضعيف 0.3أقل من  0
 متوسط 0.7أقل من  -0.3من  8
 قوي فأكثر 0.7 من  0
 

 (مفتاح التصحي  الخماسي ) مستو  األوساط الحسابية إلجابات أفراد العينة  (7-0)جدول 

 المستو  الوسط الحسابي الرقم
 منخفضة جدًا  9.8أقل من  0
 منخفضة 2.6أقل من  – 9.8من  8
 متوسطة 3.4أقل من  -2.69من  0
 مرتفعة 4.2أقل من – 3.49من  4
 مرتفعة جداً  فأكثر 4.29من  5
 

 محددات الدراسة   9-3

 :ومنها, إعداد الدراسة بصورتها النهائية كانت هناك مجموعة من التحديات أثناء 

  حيث لم تتطلع الباحثة على  –في حدود إطالع الباحثة  –ندرة الدراسات السابقة

 .  دراسات تربط المتغيرين معاً 

 ث في الثقافة التنظيمية للجامعاتندرة الدراسات التي تبح. 

 تطوير التعليم الجامعي بشموليته قلة الدراسات العربية والمحلية التي تبحث في . 
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 طلب مما ت, وليس علمًا قائمًا بحد ذاته , ي ليس وصفة ثابتة مفهوم التطوير األكاديم

 .الجهد والبحث والتفكير

 حيث تزامن وقت جمةع البيانةات مةع تصةاعد , لجغرافي بين الجامعات الفلسطينيةالتباعد ا

 .ن ترامب القدس عاصمًة إلسرائيلوتيرة األحداث األمنية على الطرق بعد إعال

  لعةةدم صةةب إداريةةة عليةةا امةةر صةةعب نوعةةًا مةةايتولةةون مناالحصةةول علةةى البيانةةات ممةةن  

 .وطبيعة العمل االداري, شكل كامل تفر   االكاديميين جميعهم ب

  فقةةةر المكتبةةةات للمراجةةةع الحديثةةةة وآخةةةر الدراسةةةات بالمواضةةةيع ذات الصةةةلة بالدراسةةةة وفقةةةر

 .  تطلب وقت كبير في البحث والتحريمما , المكتبات بقواعد البيانات المساعدة

 فقةد تةم اإلجمةاع علةى أن دور يقةيس , حول مفهوم دور في عنوان الدراسة إختالف اةراء

سةةةة العالقةةةة وفةةةي هةةةذه الدراسةةةة يقصةةةد بةةةدور درا, لعالقةةةة واألثةةةر حسةةةب طبيعةةةة الدراسةةةةا

 . اإلرتباطية للمتغيرين
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 الفصل الرابع

 عرض نتائ  الدراسة 

 

  عرض نتائ  الدراسة 
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 المقدمة  4-1

اسةةةةتخدام برنةةةةامج التحليةةةةل مةةةةن خةةةةالل , فةةةةي هةةةةذا الفصةةةةل تةةةةم اإلجابةةةةة عةةةةن أسةةةةئلة الدراسةةةةة إحصةةةةائياً 

أداة الدراسةة الرئيسةة جمعهةا باسةتخدام  مجموعة البيانات األوليةة التةي تةمل, ((SPSS:21 اإلحصائي

مةن خةالل , التنظيميةة متعلقةة بمسةتوى الثقافةةومن ثم استعراض أبرز النتةائج اإلحصةائية ال, االستبانة

وأبةةةرز , (المتغيةةةر المسةةةتقل)طينية العامةةةة فةةةي الضةةةفة الغربيةةةة أبعادهةةةا األربعةةةة فةةةي الجامعةةةات الفلسةةة

لضةةةفة النتةةةائج المتعلقةةةة بمسةةةتوى التطةةةوير األكةةةاديمي فةةةي الجامعةةةات الفلسةةةطينة العامةةةة العاملةةةة فةةةي ا

وهةةي , رضأجةةل تحقيةةق هةةذا الغةة وتةةم اسةةتخدام عةةدة قياسةةات إحصةةائية مةةن, (المتغيةةر التةةابع )الغربيةةة 

ومعامةةل , (لمزيةةد مةةن الدقةةة والتوضةةيح)مئويةةة والنسةةب ال, واالنحرافةةات المعياريةةة, األوسةةاط الحسةةابية

وفيمةا يلةي توضةيح االختبةارات التةي , وتحليةل التبةاين األحةادي, بيرسةونومعامل االرتبةاط , اإلختالف

 .ستخدمت لإلجابة عن أسئلة الدراسةا

ا والةذي تمحةور حةول قيةاس مسةتوى الثقافةة التنظيميةة بأبعادهة, عةن السةؤال األول يما يخص اإلجابةةف

والنسةب , واالنحرافةات المعياريةة, لحسةابيةفقد تم إستخدام األوساط ا, في الجامعات الفلسطينية العامة

والةةةذي تمحةةةور حةةةول قيةةةاس التطةةةوير , أمةةةا مةةةا يخةةةص السةةةؤال الثةةةاني, ومعامةةةل اإلخةةةتالف, المئويةةةة

, واالنحرافةات المعياريةة, لحسةابيةفقد تةم اسةتخدام األوسةاط ا, للجامعات الفلسطينية العامة  األكاديمي

أما السؤال الثالث والذي تمحور حةول إيجةاد العالقةة بةين الثقافةة , ومعامل االختالف, النسب المئويةو 

فقةد تمةت  ,العامةةينية التنظيمية من خالل أبعادها األربعة وبين التطوير األكاديمي للجامعات الفلسةط

والسةةؤال االرابةع الةذي تمحةةور حةول قيةةاس , ل اسةتخدام معامةةل االرتبةاط بيرسةوناإلجابةة عنةه مةةن خةال

 تحليةل التبةاين األحةاديحيةث تةم اسةتخدام , يمية للجامعةات الفلسةطينية العامةةالفروق في الثقافة التنظ

(One Way ANOVA) ,ولمعرفةةة مصةةدر الفةةروق تةةم اسةةتخدام اختبةةار تةةوكي(Tukey)  , وأخيةةرًا

السةةةةؤال الخةةةةامس والةةةةذي تمحةةةةور حةةةةول قيةةةةاس الفةةةةروق فةةةةي مسةةةةتوى التطةةةةوير األكةةةةاديمي للجامعةةةةات 
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 One Way)وتمةةةةت اإلجابةةةةة عنةةةةه باسةةةةتخدام تحليةةةل التبةةةةاين األحةةةةادي , الفلسةةةطينية العامةةةةة 

ANOVA) ,ولمعرفة مصدر الفروق تم استخدام اختبار توكي(Tukey ) ًأيضا. 

 ل األول عرض نتائ  السسا 4-2

وجهة نظر األكاديميين من , ما مستو  الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسطينية "

 ؟اإلدرايين

, والنسب المئوية, افات المعياريةواالنحر , تم حساب األوساط الحسابية, سؤاللإلجابة عن هذا ال

, ةوفقًا إلجابات أفراد العين, الجامعات الفلسطينية ألبعاد الثقافة التظيمية في, ومعامل اإلختالف

 : اةتي ( 0-4) رقم  كما هو موضح في الجدول

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت اإلختالف (  0-4) الجدول 
 .عامة وفقًا إلجابات أفراد العينةألبعاد الثقافة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية ال

الوسط  التنظيمية أبعاد  الثقافة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

نسبة 
 الحياد

عدم نسبة 
 الموافقة

معامل 
 االختالف

 الترتيب المستو 

 4 مرتفع 0.15 %9.0 %26.1 %65.0 0.57 3.72 البعد اإلستراتيجي 
 2 مرتفع 0.13 %6.2 %25.6 %68.3 0.50 3.84 البعد التنظيمي 
 3 مرتفع 0.16 %7.6 %28.6 %63.7 0.61 3.73 البعد اإلبداعي 

بعد اإلنفتاح على البيئة 
 مرتفع 0.14 %4.1 %21.7 %74.2 0.55 3.94 الخارجية 

9 

-  مرتفعة 0.12 %6.6 %25.3 %68.2 0.47 3.81 الدرجة الكلية

إلى أن مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في  ( 0-4) رقم   تشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول

 , حيث بلع المتوسط الحسابي للدرجة الكلية(أو فوق المتوسط)سطينية مرتفعة الجامعات الفل

 .(1.47) واالنحراف المعياري الكلي مقداره ( 3.89)
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التنظيمية من لمستوى الثقافة  ب التنازلي وفقًا للوسط الحسابيكما يتضح من الجدول ف ن الترتي

 :بعاد األربعة هو كما يليألخالل ا

 (3.94)بعد االنفتاح على البيئة الخارجية بمتوسط حسابي  -

 (3.84)البعد التنظيمي بمتوسط حسابي  -

 (3.73)البعد اإلبداعي بمتوسط حسابي  -

 (3.72)البعد اإلستراتيجي بمتوسط حسابي  -

واإلنحرافات , األوساط الحسابيةتم حساب , مستوى كل بعد من األبعاد السابقةولتوضيح 

لجداول وا, لكل فقرة من فقرات هذه األبعاد, ومعامل اإلختالف, النسب المئويةو , المعيارية

 . الالحقة تبين هذه األبعاد

 البعد اإلستراتيجي : البعد األول .0

وجهة  من, ستراتيجي في الجامعات الفلسطينيةمستو  الثقافة التنظيمية من خالل البعد اإلما 

 ؟نظر األكاديميين اإلدرايين

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت االختالف ( 8-4)الجدول 
 لفقرات البعد اإلستراتيجي مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسط الحسابي

 البعد اإلستراتيجي الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

نسبة 
 الحياد

عدم نسبة 
 الموافقة

معامل 
 المستو  االختالف

9.  
ى الجامعة رؤية إستراتيجية لد

 مرتفعة 0.17 %1.3 %13.1 %85.6 0.70 4.17 .واضحة

2.  
اًء على تطور الجامعة رسالتها بن
 مرتفعة 0.18 %2.6 %15.7 %81.7 0.71 4.03 .دراستها وفهمها للمستقبل

3.  
توضع أهداف الخطة اإلستراتيجية 
لتناسب إحتياجات كافة االطراف 

 المعنية بالجامعة 
 مرتفعة 0.22 5.2% 27.5% 67.3% 0.83 3.78
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4.  
ستراتيجيات تتم مراجعة دورية إل

 مرتفعة 0.22 %7.8 %27.5 %64.7 0.80 3.70 .الجامعة بهدف تقييمها

5.  
قوانين الجامعة في تساعد سياسات و 
 مرتفعة 0.26 %13.7 %21.6 %64.7 0.94 3.63 .تطوير المؤسسة

6.  
طبقًا  يتم إنجاز الخطط والبرامج

 مرتفعة 0.22 %8.5 %32.0 %59.5 0.79 3.62 .للخطة اإلستراتيجية

7.  
ف جميع العاملين على معرفة باألهدا
 متوسطة 0.25 %23.5 %45.1 %31.4 0.78 3.08 .المحددة في الخطة اإلستراتيجية

 مرتفعة 0.15 %9.0 %26.1 %65.0 0.57 3.72 الدرجة الكلية

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة من 

من خالل البعد اإلستراتيجي في الجامعات , فقرات أداة الدراسة التي تقيس مستوى الثقافة التنظيمية 

درجات الوسط الحسابي, وتشير الدرجة الكلية الواردة في  الفلسطينية مرتبة ترتيبا تنازليًا حسب

الجدول إلى أن اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة, حيث بلع المتوسط الحسابي للدرجة 

مما يدل على أن درجة مستوى الثقافة , (1.57)واالنحراف المعياري الكلي مقداره( 3.72)الكلية

 .جامعات الفلسطينية مرتفعةالتنظيمية من خالل البعد االستراتيجي في ال

ة, وقد جاء في مقدمة هذه ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

وانحراف ( 4.97)بمتوسط حسابي مقداره ( لدى الجامعة رؤية إستراتيجية واضحة)الفقرة : الفقرات

بمتوسط ( دراستها وفهمها للمستقبلتطور الجامعة رسالتها بناًء على )الفقرة , (1.7)معياري مقداره 

توضع أهداف الخطة )الفقرة , (1.79)وانحراف معياري مقداره ( 4.13)حسابي مقداره 

بمتوسط (( stakeholders)اإلستراتيجية لتناسب إحتياجات كافة االطراف المعنية بالجامعة 

ة دورية إلستراتيجيات تتم مراجع)الفقرة , (1.83)وانحراف معياري مقداره ( 3.78)حسابي مقداره 

 (.1.8)وانحراف معياري مقداره ( 3.7)بمتوسط حسابي مقداره ( الجامعة بهدف تقييمها
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جميع العاملين على معرفة باألهداف المحددة في الخطة )الفقرة : في حين كانت أدنى الفقرات

عامل وم, (1.78)وانحراف معياري مقداره , (3.18)بمتوسط حسابي مقداره ( جيةاإلستراتي

ا يدل على أن  درجة ( 1.25)االختالف لهذه الفقرة كان مرتفعا مقارنة بالفقرات األخرى  مم 

يتم إنجاز الخطط والبرامج طبقًا للخطة )الفقرة , االختالف في اةراء على هذه الفقرة مرتفعة

تساعد )الفقرة , (1.71)وانحراف معياري مقداره , (3.62)بمتوسط حسابي مقداره ( اإلستراتيجية

وانحراف معياري ( 3.63)بمتوسط حسابي مقداره  (وانين الجامعة في تطوير المؤسسةسياسات وق

( 1.26) ومعامل االختالف لهذه الفقرة كان مرتفعًا أيضًا مقارنة بالفقرات األخرى( 1.14)مقداره 

 .مما يدل على أن درجة االختالف في اةراء على هذه الفقرة مرتفعة

 البعد التنظيمي : البعد الثاني  .8

وجهة من , مستو  الثقافة التنظيمية من خالل البعد التنظيمي في الجامعات الفلسطينية ما 

 ؟نظر األكاديميين اإلدرايين

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت االختالف (  0-4) الجدول 

 تنازليًا وفقًا للمتوسط الحسابيلفقرات البعد التنظيمي مرتبة 

الوسط  البعد التنظيمي الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

نسبة 
 الحياد

نسبة 
عدم 
 الموافقة

معامل 
 االختالف

 المستو 

9.  
هيكلية تنظيمية واضحة في توجد 

 مرتفعة جداً  0.14 %0.0 %6.5 %93.5 0.62 4.44 .الجامعة

2.  
المهام حتى لو ألتزم بالقيام ببعض 

 مرتفعة 0.19 %2.6 %19.6 %77.8 0.78 4.05 .كانت خارج نطاق عملي 

3.  

فرق العمل  الجامعة تستخدم إدارة
لتحقيق التكامل بين الوظائف 

 .ألكاديمية المختلفة داخل الجامعةا
 

 مرتفعة 0.19 2.6% 29.4% 68.0% 0.74 3.82
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4.  
قرارات تطبيق ال الجامعة تتابع إدارة
 مرتفعة 0.23 %6.5 %28.8 %64.7 0.85 3.77 .عنها بصورة فاعلةالصادرة 

5.  
الجامعة التفويض  تمنحك إدارة
 مرتفعة 0.22 %9.2 %22.2 %68.6 0.84 3.74 .إلتخاذ القرار

6.  
 واألقسام الدوائر بين التنسيق يتم

 في الجامعة لتحقيق المختلفة
 .المطلوبة عمليات التغيير

 مرتفعة 0.22 7.2% 31.4% 61.4% 0.82 3.68

7.  

تعطيني الجامعة الحرية الكافية 
الستخدام تقديراتي الشخصية أكثر 

العمل المكتوبة لتشخيص  من قواعد
 .المشكالت

3.34 0.82 43.8% 41.2% 15.0
% 

 متوسطة 0.25

 مرتفعة 0.13 %6.2 %25.6 %68.3 0.50 3.84 الدرجة الكلية

واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة من يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية 

فقرات أداة الدراسة التي تقيس مستوى الثقافة التنظيمية من خالل البعد التنظيمي في الجامعات 

الفلسطينية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الوسط الحسابي, وتشير الدرجة الكلية الواردة في 

, (3.84) ت مرتفعة , حيث بلع المتوسط الحسابي للدرجة الكليةالجدول أن اتجاهات المبحوثين كان

مما يدل على أن درجة مستوى الثقافة التنظيمية من خالل , (1.5)واالنحراف المعياري الكلي مقداره

 .البعد التنظيمي في الجامعات الفلسطينية مرتفعة

جاء في مقدمة هذه  وقدة, ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

( 4.44)بمتوسط حسابي مقداره ( توجد هيكلية تنظيمية واضحة في الجامعة)الفقرة : الفقرات

ألتزم بالقيام ببعض المهام حتى لو كانت خارج نطاق )الفقرة , (1.62)وانحراف معياري مقداره 

تستخدم إدارة )رة الفق, (1.78)وانحراف معياري مقداره ( 4.15)بمتوسط حسابي مقداره ( عملي

بمتوسط ( الجامعة فرق العمل لتحقيق التكامل بين الوظائف األكاديمية المختلفة داخل الجامعة

تتابع إدارة الجامعة تطبيق )الفقرة , (1.74)وانحراف معياري مقداره , (3.82)حسابي مقداره 
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ف معياري مقداره وانحرا( 3.77)بمتوسط حسابي مقداره ( القرارات الصادرة عنها بصورة فاعلة

(1.85.) 

تعطيني الجامعة الحرية الكافية الستخدام تقديراتي الشخصية )الفقرة : في حين كانت أدنى الفقرات 

وانحراف , ( 3.34)بمتوسط حسابي مقداره ( أكثر من قواعد العمل المكتوبة لتشخيص المشكالت

ا أيضا مقارنة بالفقرات ومعامل االختالف لهذه الفقرة كان مرتفع( 1.82)معياري مقداره 

يتم )الفقرة , مما يدل على أن درجة االختالف في اةراء على هذه الفقرة مرتفعة( 1.25)األخرى

بمتوسط ( وبةالتنسيق بين الدوائر واألقسام المختلفة في الجامعة لتحقيق عمليات التغيير المطل

تمنحك إدارة الجامعة التفويض )الفقرة , (1.82)وانحراف معياري مقداره , (3.68)حسابي مقداره 

 (.1.84)وانحراف معياري مقداره ( 3.74)بمتوسط حسابي مقداره ( إلتخاذ القرار

 البعد اإلبداعي : البعد الثالث  .0
من وجهة , مستو  الثقافة التنظيمية من خالل البعد اإلبداعي  في الجامعات الفلسطينية ما 

 ؟نظر األكاديميين اإلدرايين  

األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت االختالف (  4-4) الجدول 

 لفقرات البعد اإلبداعي مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسط الحسابي

الوسط  البعد اإلبداعي الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

نسبة 
 الحياد

نسبة 
 المعارضة

معامل 
 االختالف

 المستو 

9.  
جامعة بيئة حاضنة للعمل ال تعتبر إدارة
 مرتفعة 0.20 %3.9 %17.0 %79.1 0.79 3.97 .اإلبداعي

قطاب الجامعة على إست تحرص إدارة  .2
 .األفراد المبدعين والريادين

 مرتفعة 0.21 5.2% 21.6% 73.2% 0.84 3.93

الجامعة في مقدمة الذين  تكون إدارة  .3
 .يحاولون تجربة فكرة جديدة 

 مرتفعة 0.19 2.0% 25.5% 72.5% 0.72 3.90

4.  
الجامعة للتغيرات  تستجيب إدارة

والمستجدات في البيئة المحيطة بشكل 
 .إيجابي 

 مرتفعة 0.21 3.3% 30.1% 66.7% 0.81 3.84
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5.  
يتم توضيح األفكار الجديدة ومناقشتها مع 

العاملين اصحاب العالقة قبل إعالن 
 .تطبيقها رسميًا بالجامعة 

 مرتفعة 0.22 5.2% 37.3% 57.5% 0.81 3.64

6.  
يتوفر بالجامعة نظام حوافز خاص 

 متوسطة 0.30 %26.1 %40.5 %33.3 0.92 3.08 بالمبدعين

 مرتفعة 0.16 %7.6 %28.6 %63.7 0.61 3.73 الدرجة الكلية

مةةن يوضةةح الجةةدول السةةابق المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة والنسةةب المئويةةة لكةةل فقةةرة 

فقةةرات أداة الدراسةةة التةةي تقةةيس مسةةةتوى الثقافةةة التنظيميةةة مةةن خةةةالل البعةةد اإلبةةداعي فةةي الجامعةةةات 

الفلسةةةطينية مرتبةةةة ترتيبةةةًا تنازليةةةا حسةةةب درجةةةات الوسةةةط الحسةةةابي, وتشةةةير الدرجةةةة الكليةةةة الةةةواردة فةةةي 

( 3.73)ليةةةالجةةدول أن  اتجاهةةات المبحةةوثين كانةةت مرتفعةةة, حيةةث بلةةع المتوسةةط الحسةةابي للدرجةةة الك

ةةةا يةةدل علةةى أن درجةةةة مسةةتوى الثقافةةةة التنظيميةةة مةةةن , (1.69)واالنحةةراف المعيةةاري الكلةةةي مقةةداره مم 

 .خالل البعد اإلبداعي في الجامعات الفلسطينية مرتفعة

ة, وقةةةةد جةةةةاء فةةةةي مقدمةةةةة هةةةةذه ورتبةةةةت فقةةةةرات األداة ترتيبةةةةًا تنازليةةةةًا حسةةةةب درجةةةةات األوسةةةةاط الحسةةةةابي

بمتوسةةةةةط حسةةةةةابي مقةةةةةداره ( إدارة الجامعةةةةةة بيئةةةةةة حاضةةةةةنة للعمةةةةةل اإلبةةةةةداعيتعتبةةةةةر )الفقةةةةةرة : الفقةةةةةرات

تحةةرص إدارة الجامعةةة علةةى إسةةتقطاب األفةةراد )الفقةةرة , ( 1.71)وانحةةراف معيةةاري مقةةداره ,  (3.17)

الفقةةةرة , ( 1.84)وانحةةةراف معيةةاري مقةةةداره , ( 3.13)بمتوسةةةط حسةةابي مقةةةداره ( المبةةدعين والريةةةادين

, ( 3.1)بمتوسةط حسةابي مقةداره ( ي مقدمة الذين يحةاولون تجربةة فكةرة جديةدةتكون إدارة الجامعة ف)

 (.1.72)وانحراف معياري مقداره 

بمتوسةةةط ( عينيتةةةوفر بالجامعةةةة نظةةةام حةةةوافز خةةةاص بالمبةةةد)الفقةةةرة : كانةةةت أدنةةةى الفقةةةرات فةةةي حةةةين

ومعامةةةل االخةةةتالف لهةةةذه الفقةةةرة كةةةان  ,(1.12)وانحةةةراف معيةةةاري مقةةةداره  ,(3.18)حسةةةابي مقةةةداره 

ةا يةدل علةى أن درجةة االخةتالف فةي اةراء علةى , ( 1.31)مرتفعًا أيضةًا مقارنةة بةالفقرات األخةرى  مم 
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يةتم توضةيح االفكةار الجديةدة ومناقشةتها مةع العةاملين اصةحاب العالقةة قبةل )الفقرة , هذه الفقرة مرتفعة

, (1.89)وانحةراف معيةاري مقةداره ( 3.64)ابي مقةداره بمتوسط حس( إعالن تطبيقها رسميًا بالجامعة

بمتوسةةةط ( تسةةةتجيب إدارة الجامعةةةة للتغيةةةرات والمسةةةتجدات فةةةي البيئةةةة المحيطةةةة بشةةةكل ايجةةةابي)الفقةةةرة 

 (.1.89)وانحراف معياري مقداره ( 3.84)حسابي مقداره 

   االنفتاح على البيئة الخارجية بعد: البعد الرابع .4

, في الجامعات الفلسطينية بعد االنفتاح على البيئة الخارجية  مستو  الثقافة التنظيمية من ما 

 ؟من وجهة نظر األكاديميين اإلدرايين

األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت االختالف (  5-4) الجدول 

 ازليًا وفقًا للمتوسط الحسابيلفقرات بعد االنفتاح على البيئة الخارجية مرتبة تن

 الرقم
مستو  الثقافة التنظيمية من خالل 
بعد االنفتاح على البيئة الخارجية 

 في الجامعات الفلسطينية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

نسبة 
 الحياد

نسبة 
 المعارضة

معامل 
 االختالف

 المستو 

9.  
إلدارة الجامعة إتصاالت مع برامج 

ادل دولية متعددة للمنح والبعثات وتب
 .الخبرات وأعمال بحثية مشتركة

مرتفعة  0.17 2.0% 9.8% 88.2% 0.73 4.31
 جداً 

2.  

 قطاعات مع الجامعة إدارة تنسق
 الفرصة المختلفة إلتاحة األعمال
التقنيات  على بالتدريب لطالبها
 .عملها  أساليب وعلى لديها المتوافرة

 مرتفعة 0.18 1.3% 16.3% 82.4% 0.73 4.08

3.  

 لكوادرها المجال الجامعة إدارة تفسح
 تطوير في المتخصصة للمساهمة

 .المجتمع مؤسسات
 

 مرتفعة 0.19 3.3% 13.1% 83.7% 0.76 4.08

4.  

الجامعة سياسات فاعلة في  تتبع إدارة
على التمويل الخارجي لسد  الحصول
 .حاجتها

 

 مرتفعة 0.19 2.0% 20.9% 77.1% 0.74 3.97
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5.  

الجامعة بالتواصل مع  تساهم إدارة
عدة جامعات وتتابع أنشطتها من 
مؤتمرات وندوات وورشات عمل 

 .بشكل فاعل

 مرتفعة 0.19 2.6% 20.9% 76.5% 0.76 3.96

6.  

 تحقيق على الجامعة إدارة تعمل
 إدارة بين والتعاون ما التنسيق
لمؤسسات ا ومختلف الجامعة

 . الفلسطينية غير الحكومية

 مرتفعة 0.19 3.3% 21.6% 75.2% 0.73 3.88

على اإلتصال  الجامعة تحافظ إدارة  .7
 .والتواصل مع الخريجين ومتابعتهم 

 مرتفعة 0.23 8.5% 34.6% 56.9% 0.84 3.61

8.  
 مؤسسات شكاوى الجامعة إدارة تدرس

لتطوير جودة  المجتمع ومقترحاتها
 .خدماتها 

 مرتفعة 0.25 9.8% 36.6% 53.6% 0.88 3.58

 مرتفعة 0.14 %4.1 %21.7 %74.2 0.55 3.94 الدرجة الكلية

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة من 

فقرات أداة الدراسة التي تقيس مستوى الثقافة التنظيمية من خالل بعد االنفتاح على البيئة الخارجية 

الفلسطينية مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب درجات الوسط الحسابي, وتشير الدرجة الكلية في الجامعات 

الواردة في الجدول أن  اتجاهات المبحوثين كانت مرتفعة, حيث بلع المتوسط الحسابي للدرجة 

ا يدل على أن درجة مستوى , ( 1.55)واالنحراف المعياري الكلي مقداره , ( 3.14)الكلية مم 

 .تنظيمية من خالل بعد االنفتاح على البيئة الخارجية في الجامعات الفلسطينية مرتفعةالثقافة ال

ة, وقد جاء في مقدمة هذه ورتبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب درجات األوساط الحسابي

إلدارة الجامعة اتصاالت مع برامج دولية متعددة للمنح والبعثات وتبادل الخبرات )الفقرة : الفقرات

الفقرة ,  (1.73)وانحراف معياري مقداره ( 4.39)بمتوسط حسابي مقداره ( وأعمال بحثية مشتركة

تنسق إدارة الجامعة مع قطاعات األعمال المختلفة إلتاحة الفرصة لطالبها بالتدريب على التقنيات )

داره وانحراف معياري مق( 4.18)بمتوسط حسابي مقداره ( المتوافرة لديها وعلى أساليب عملها
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تفسح إدارة الجامعة المجال لكوادرها المتخصصة للمساهمة في تطوير مؤسسات )الفقرة , (1.73)

تتبع إدارة )الفقرة , (1.76)وانحراف معياري مقداره , ( 4.18)بمتوسط حسابي مقداره ( المجتمع

داره بمتوسط حسابي مق( الجامعة سياسات فاعلة في الحصول على التمويل الخارجي لسد حاجتها 

 (.1.74)وانحراف معياري مقداره ,  (3.17)

تدرس إدارة الجامعة شكاوى مؤسسات المجتمع ومقترحاتها )الفقرة : في حين كانت أدنى الفقرات

, (1.88)وانحراف معياري مقداره , (3.58)بمتوسط حسابي مقداره ( تهالتطوير جودة خدما

مما يدل على أن , (1.25)نة بالفقرات األخرىومعامل االختالف لهذه الفقرة كان مرتفعا أيضا مقار 

تحافظ إدارة الجامعة على اإلتصال )الفقرة , درجة االختالف في اةراء على هذه الفقرة مرتفعة

وانحراف معياري مقداره , (3.69)بمتوسط حسابي مقداره ( والتواصل مع الخريجين ومتابعتهم

لتنسيق والتعاون ما بين إدارة الجامعة ومختلف تعمل إدارة الجامعة على تحقيق ا)الفقرة , (1.84)

وانحراف معياري مقداره , (3.88)بمتوسط حسابي مقداره ( ميةالمؤسسات الفلسطينية غير الحكو 

تساهم إدارة الجامعة بالتواصل مع عدة جامعات وتتابع أنشطتها من مؤتمرات )الفقرة , ( 1.73)

وانحراف معياري مقداره , (3.16)مقداره بمتوسط حسابي ( اعلوندوات وورشات عمل بشكل ف

(1.76.) 

 عرض نتائ  السسال الثاني  4-3

 ؟وجهة نظر األكاديميين اإلدرايينمن , ما مستو  التطوير األكاديمي في الجامعات الفلسطينية "

, النسب المئويةو , واالنحرافات المعيارية, لحسابيةتم  حساب األوساط ا, لإلجابة عن هذا السؤال

كما هو , وفقًا للمتوسط الحسابي, لسطينية للتطوير األكاديمي في الجامعات الف, ومعامل اإلختالف

 : موضح في الجدول اةتي
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األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومعامالت االختالف (  6-4) الجدول 

 .متوسط الحسابي للتطوير األكاديمي في الجامعات الفلسطينية العامة وفقًا لل

 التطوير األكاديمي الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

نسبة 
 الحياد

نسبة 
 المعارضة

معامل 
 االختالف

 المستو 

الجامعة على جودة خريجيها  تركز إدارة  .9
 .للمنافسة في األسواق العربية والعالمية 

 مرتفعة 0.19 2.6% 19.6% 77.8% 0.78 4.06

2.  
يتم عمل اجتماعات دورية رسمية لتباحث 

 مرتفعة 0.20 %4.6 %15.0 %80.4 0.80 4.02 .أهم القضايا في التطوير األكاديمي 

3.  
الجامعة للحصول على جوائز  تسعى إدارة

وميداليات تميز أداء من جهات دولية 
 .للهيئة التدريسية 

 مرتفعة 0.20 3.9% 19.6% 76.5% 0.78 3.98

4.  
الجامعة للحصول على جوائز  تسعى إدارة

وميداليات تميز أداء من جهات دولية 
 .للطلبة 

 مرتفعة 0.21 3.9% 21.6% 74.5% 0.82 3.96

5.  
هناك تزايد في مشاركة العاملين في 

 مرتفعة 0.18 %1.3 %24.8 %73.9 0.72 3.94 .إجراءات التطوير األكاديمي في الجامعة 

6.  
مجالت يقوم األكاديميين بنشر أبحاثهم في 

 High Impact)لها معامل تأثير عال
Factor Journals) 

 مرتفعة 0.19 0.7% 28.1% 71.2% 0.74 3.94

7.  
الجامعة للحصول على جوائز  تسعى إدارة

وميداليات تميز أداء من جهات دولية 
 .للباحثين

 مرتفعة 0.19 3.3% 22.9% 73.9% 0.77 3.93

 مرتفعة 0.21 %5.2 %22.9 %71.9 0.82 3.87 .العالي يتم انجاز المعايير العالمية للتعليم   .8

1.  
ابتعاث لألساتذة الجامعة فرص  توفر إدارة

 مرتفعة 0.24 %7.2 %27.5 %65.4 0.91 3.80 .بشكل عادل ونزيه

91.  
مادات عالمية للبرامج يتم الحصول على إعت

 مرتفعة 0.22 %5.2 %31.4 %63.4 0.83 3.76 .األكاديمية

ص ابتعاث للطلبة الجامعة فر  توفر إدارة  .99
 .بشكل عادل ونزيه

 مرتفعة 0.23 5.9% 28.8% 65.4% 0.86 3.75

92.  
ت للبحث بشكل يتوفر بالجامعة قواعد بيانا

 .يسد الحاجة البحثية
 

 مرتفعة 0.24 9.8% 32.0% 58.2% 0.89 3.67
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93.  
الجامعة عرض اختراعات  تسهل إدارة

وابتكارات تعرض سنويًا في معارض 
 .االبتكارات العالمية 

 مرتفعة 0.21 6.5% 37.9% 55.6% 0.76 3.59

94.  
يوفر مركز التميز فرص للتدريب ضمن 

برامج قصيرة األمد بشكل مستمر 
 .لألكاديميين كافة 

 مرتفعة 0.27 19.6% 20.9% 59.5% 0.92 3.46

95.  
يوفر مركز التميز فرص للتدريب ضمن 
برامج قصيرة االمد بشكل مستمر للطلبة 

 .تخدمهم عند الخروج لسوق العمل 
 مرتفعة 0.27 17.0% 29.4% 53.6% 0.94 3.43

 مرتفعة 0.14 %6.4 %25.5 %68.1 0.53 3.81 الدرجة الكلية

يوضةةح الجةةدول السةةابق المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة والنسةةب المئويةةة لكةةل فقةةرة مةةن 

االكةةاديمي الحةةالي فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية مرتبةةة فقةةرات أداة الدراسةةة التةةي تقةةيس مسةةتوى التطةةوير 

ترتيبةًا تنازليةةًا حسةب درجةةات الوسةةط الحسةابي, وتشةةير الدرجةة الكليةةة الةةواردة فةي الجةةدول أن اتجاهةةات 

واالنحةراف المعيةاري , ( 3.89)المبحةوثين كانةت مرتفعةة, حيةث بلةع المتوسةط الحسةابي للدرجةة الكليةة

ةةةا يةةةدل علةةة, (1.53)الكلةةي مقةةةداره ى أن  درجةةةة مسةةةتوى التطةةةوير االكةةةاديمي الحةةةالي فةةةي الجامعةةةات مم 

 .الفلسطينية مرتفعة

ء فةةةةي مقدمةةةةة هةةةةذه ورتبةةةةت فقةةةةرات األداة ترتيبةةةةًا تنازليةةةةًا حسةةةةب درجةةةةات األوسةةةةاط الحسةةةةابية, وقةةةةد جةةةةا

( ميةةةتركةةز إدارة الجامعةةة علةةى جةةودة خريجيهةةا للمنافسةةة فةةي األسةةواق العربيةةة والعال)الفقةةرة : الفقةةرات

يةةتم عمةةل اجتماعةةات )الفقةةرة , ( 1.78)وانحةةراف معيةةاري مقةةداره , (4.16)حسةةابي مقةةداره  بمتوسةةط

, ( 4.12)بمتوسةةةةط حسةةةابي مقةةةةداره ( دوريةةةة رسةةةمية لتباحةةةةث أهةةةم القضةةةةايا فةةةي التطةةةةوير االكةةةاديمي

تسةعى إدارة الجامعةةة للحصةول علةى جةةوائز وميةداليات تميةةز )الفقةرة , (1.8)يةاري مقةةداره وانحةراف مع

وانحةةراف معيةةاري مقةةداره ( 3.18)بمتوسةةط حسةةابي مقةةداره ( جهةةات دوليةةة للهيئةةة التدريسةةيةأداء مةةن 
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تسةةعى إدارة الجامعةة للحصةةول علةةى جةوائز وميةةداليات تميةةز أداء مةن جهةةات دوليةةة )الفقةرة , (1.78)

 (.1.82)وانحراف معياري مقداره , ( 3.16)بمتوسط حسابي مقداره ( للطلبة

يوفر مركز التميز فرص للتدريب ضمن برامج قصيرة االمد )الفقرة  :في حين كانت أدنى الفقرات

وانحراف , (3.43)بمتوسط حسابي مقداره ( بشكل مستمر للطلبة تخدمهم عند الخروج لسوق العمل

 ومعامل االختالف لهذه الفقرة كان مرتفعا أيضا مقارنة بالفقرات األخرى, (1.14)معياري مقداره 

يوفر مركز )الفقرة , درجة االختالف في اةراء على هذه الفقرة مرتفعةمما يدل على أن , (1.27)

بمتوسط حسابي ( التميز فرص للتدريب ضمن برامج قصيرة األمد بشكل مستمر لكافة االكاديميين 

ا ومعامل االختالف لهذه الفقرة كان مرتفعا أيض, (1.12)وانحراف معياري مقداره , (3.46)مقداره 

مما يدل على أن درجة االختالف في اةراء على هذه الفقرة , (1.27)ألخرى مقارنة بالفقرات ا

تسهل إدارة الجامعة عرض اختراعات وابتكارات تعرض سنويًا في معارض )الفقرة , مرتفعة

الفقرة , (1.76)وانحراف معياري مقداره , (3.51)بمتوسط حسابي مقداره ( ميةاالبتكارات العال

,  (3.67)بمتوسط حسابي مقداره ( ثيةيانات للبحث بشكل يسد الحاجة البحيتوفر بالجامعة قواعد ب)

 .(1.81)وانحراف معياري مقداره 

 عرض نتائ  السسال الثالث  4-4
هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية والتطوير االكاديمي في الجامعات "

 ؟وجهة نظر األكاديميين اإلدرايينمن , الفلسطينية
 ,اط بةةةين الثقافةةةة التنظيميةةةة مةةةن جهةةةةهةةةو بحةةةث قةةةوة اإلرتبةةة, تمثةةةل الهةةةدف الةةةرئيس مةةةن هةةةذا السةةةؤالي

وبالتةةةالي نسةةةتطيع معرفةةةة دور الثقافةةة التنظيميةةةة فةةةي التطةةةوير , والتطةةوير األكةةةاديمي مةةةن جهةةةة أخةةرى

حةةص ومةةن  أجةةل ف, وداللتهةةا إحصةةائياً , وقوتهةةا( االرتبةةاط)ديمي مةةن خةةالل وجةةود تلةةك العالقةةة األكةةا
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فةةةةة التنظيميةةةةة تةةةةم اسةةةةتخدام اختبةةةةار معامةةةةل االرتبةةةةاط بيرسةةةةون بةةةةين الثقا, اإلجابةةةةة علةةةةى هةةةةذا السةةةةؤال

 :والجدول التالي يوضح نتائج هذا االختبار, والتطوير األكاديمي

معامل اإلرتباط بين الثقافة التنظيمية والتطوير األكاديمي في الجامعات (  7-4) الجدول 

 وجهة نظر األكاديميين اإلداريين الفلسطينية العامة من

 المتغيرات
 التطوير االكاديمي: المتغير التابع

 العدد
معامل االرتباط 

 بيرسون
مستوى الداللة اإلحصائية 

Sig. 

 1.111 1.715 953 الثقافة التنظيمية: المتغير المستقل

مستوى ) إحصائياوهي دالة ( 1.715)ويالحظ من نتائج الجدول السابق بأن قيمة معامل بيرسون

وبالتالي يستنتج بأنه توجد عالقة , وهي تدل على عالقة طردية مرتفعة, ( 1.15الداللة أقل من 

أي أن , ذات داللة احصائية بين الثقافة التنظيمية والتطوير االكاديمي في الجامعات الفلسطينية

ى زيادة مستوى التطوير الزيادة في مستوى الثقافة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية يؤدي إل

أي انه يوجد دور للثقافة التنظيمية في التطوير األكاديمي للجامعات الفلسطينية العامة , األكاديمي

 . من وجهة نظرهم

على  ولمعرفة العالقة بين كل بعد من أبعاد الثقافة التنظيمية والتطوير األكاديمي تم حساب كل بعد

 :يوضح ذلك( 8-4)حدة والجدول 
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معامل االرتباط بين  أبعاد الثقافة التنظيمية والتطوير األكاديمي في الجامعات (  2-4) الجدول 

 الفلسطينية العامة من وجهة نظر األكاديميين اإلداريين

 

 أبعاد الثقافة التنظيمية: المتغير المستقل

 التطوير االكاديمي: المتغير التابع

 العدد
معامل االرتباط 

 بيرسون

مستو  الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 

 1.111 1.645 153 الثقافة التنظيمية من خالل البعد اإلستراتيجي

 1.111 1.519 153 الثقافة التنظيمية من خالل البعد التنظيمي

 1.111 1.721 153 الثقافة التنظيمية من خالل البعد اإلبداعي 

البيئة الثقافة التنظيمية من خالل بعد اإلنفتاح على 
 الخارجية

153 0.738 1.111 

مسةةتوى )وهةةي دالةةة إحصةةائيا, (1.645)ويالحةةظ مةةن نتةةائج الجةةدول السةةابق أن قيمةةة معامةةل بيرسةةون

وبالتةةالي يسةةتنتج بأنةةه توجةةد عالقةةة , وهةةي تةةدل علةةى عالقةةة طرديةةة متوسةةطة( 1.15الداللةةة أقةةل مةةن 

االسةةةتراتيجي والتطةةةوير االكةةةاديمي فةةةي ذات داللةةةة احصةةةائية بةةةين الثقافةةةة التنظيميةةةة مةةةن خةةةالل البعةةةد 

 .الجامعات الفلسطينية

مسةةتوى )وهةةي دالةةة إحصةةائيا, (1.519)ويالحةةظ مةةن نتةةائج الجةةدول السةةابق أن  قيمةةة معامةةل بيرسةةون

وبالتةةالي يسةةتنتج بأنةةه توجةةد عالقةةة , وهةةي تةةدل علةةى عالقةةة طرديةةة متوسةةطة( 1.15الداللةةة أقةةل مةةن 

نظيميةةةةة مةةةةن خةةةةالل البعةةةةد التنظيمةةةةي والتطةةةةوير االكةةةةاديمي فةةةةي ذات داللةةةةة احصةةةةائية بةةةةين الثقافةةةةة الت

 .الجامعات الفلسطينية
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مسةةتوى )وهةةي دالةةة إحصةةائيا, (1.721)ويالحةةظ مةةن نتةةائج الجةةدول السةةابق أن قيمةةة معامةةل بيرسةةون

وبالتالي يستنتج بأنةه توجةد عالقةة ذات , وهي تدل على عالقة طردية مرتفعة( 1.15الداللة أقل من 

ة بةةين الثقافةةة التنظيميةةة مةةن خةةالل البعةةد اإلبةةداعي والتطةةوير األكةةاديمي فةةي الجامعةةات داللةةة احصةةائي

 .الفلسطينية

مسةةتوى )وهةةي دالةةة إحصةةائيا, (1.738)ويالحةةظ مةةن نتةةائج الجةةدول السةةابق أن قيمةةة معامةةل بيرسةةون

ذات  وبالتالي يستنتج بأنةه توجةد عالقةة, وهي تدل على عالقة طردية مرتفعة( 1.15الداللة أقل من 

داللةةةةة احصةةةةائية بةةةةين الثقافةةةةة التنظيميةةةةة مةةةةن خةةةةالل بعةةةةد االنفتةةةةاح علةةةةى البيئةةةةة الخارجيةةةةة والتطةةةةوير 

 .االكاديمي في الجامعات الفلسطينية

 عرض نتائ  السسال الرابع  4-5
هررل توجررد فررروق ذات داللررة احصررائية فرري تصررورات افررراد عينررة الدراسررة نحررو مسررتو  الثقافررة "

 ؟ " التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسطينية تعز  لمتغير الجامعة

لتنظيميةةة لمسةةتوى الثقافةةة ا, فةةي تصةةورات أفةةراد العينةةة,  الفروقةةات ذات الداللةةة اإلحصةةائية إن ايجةةاد

, عةةن طريةةةق مقارنةةة األوسةةةاط الحسةةةابيةيةةةتم , تعةةةزى إلةةى متغيةةةر الجامعةةة, ةفةةي الجامعةةةات الفلسةةطيني

وهةةةذه المقارنةةةة تةةتم ب سةةةتخدام اختبةةةار , ة بةةين مختلةةةف الجامعةةةات الفلسةةطينيةلمسةةتوى الثقافةةةة التنظيميةةة

ون مةةن  أكثةةر نظةةرًا ألن متغيةةر الجامعةةة مكةة, (One Way ANOVA)تحليةةل التبةةاين األحةةادي 

 .سطينية الستةوهو الجامعات الفل, عنصرين

يبةةةةين نتةةةائج اختبةةةةار تحليةةةل التبةةةةاين األحةةةادي للفةةةةروق فةةةي تصةةةةورات أفةةةراد عينةةةةة , ( 1-4)والجةةةدول 

 .لفلسطينية تعزى لمتغير الجامعةالدراسة لمستوى الثقافة التنظيمية في الجامعات ا
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نتائ  اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في تصورات أفراد عينة الدراسة ( : 1 -4) جدول 

 .الفلسطينية تعز  لمتغير الجامعة لمستو  الثقافة التنظيمية في الجامعات

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستو  
 الداللة

 
 اإلستراتيجيالبعد 

 0.000 9.699 2.419 5 12.094 بين المجموعات
   0.249 147 36.660 داخل المجموعات

    152 48.754 المجموع

 البعد التنظيمي
 0.001 4.554 1.026 5 5.129 بين المجموعات
   0.225 147 33.107 داخل المجموعات

    152 38.236 المجموع

 البعد اإلبداعي
 

 0.001 4.337 1.434 5 7.168 المجموعاتبين 
   0.331 147 48.588 داخل المجموعات

    152 55.756 المجموع
بعد االنفتاح على البيئة 

 الخارجية
 

 0.000 5.812 1.515 5 7.577 بين المجموعات
   0.261 147 38.332 داخل المجموعات

    152 45.910 المجموع

الدرجة الكلية للثقافة 
 التنظيمية

 0.000 7.281 1.342 5 6.712 بين المجموعات
   0.184 147 27.104 داخل المجموعات

    152 33.815 المجموع

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة احصائية في تصورات افراد عينة الدراسةة نحةو 

مسةةتويات الداللةةة )مسةةتوى الثقافةةة التنظيميةةة السةةائدة فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية تعةةزى لمتغيةةر الجامعةةة

 ومةةن. وهةةي دالةةة إحصةةائيًا علةةى وجةةود فةةروق  (7.281)= ف ) وقيمةةة , (1.15جميعهةةا أقةةل مةةن 

للمقارنةةةةات الثنائيةةةةة ( Tukey)أجةةةل دراسةةةةة هةةةةذه االختالفةةةةات أو الفةةةةروق تةةةةم اسةةةةتخدام اختبةةةةار تةةةةوكي 

 .وقد جاءت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي, البعدية
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حسب متغير  للمقارنات الثنائية البعدية( Tukey)نتائ  اختبار توكي (01 -4) جدول رقم
 الجامعة

 الفروق في األوساط الجامعة (J) الجامعة (I) المجال
(I-J) 

مستو  
 الداللة

 البعد اإلستراتيجي

ppu 0.030 0.593 الخليل 
Ppu 0.000 0.795 القدس 
 0.020 0.601 القدس بيت لحم
 0.017 0.378 القدس بيرزيت
 0.003 0.515 الخليل النجاح
 0.000 0.717 القدس النجاح
 0.033 0.340 بيرزيت النجاح

 التنظيمي البعد
 0.007 0.390 القدس بيرزيت
 0.000 0.488 القدس النجاح

 البعد اإلبداعي
ppu 0.002 0.867 الخليل 
ppu 0.049 0.765 بيت لحم 
ppu 0.014 0.685 القدس 

بعد االنفتاح على البيئة 
 الخارجية

ppu 0.014 0.656 الخليل 
ppu 0.015 0.607 القدس 
Ppu 0.025 0.564 بيرزيت 
 0.007 0.499 الخليل النجاح
 0.003 0.450 القدس النجاح
 0.006 0.407 بيرزيت النجاح

الدرجة الكلية للثقافة 
 التنظيمية

ppu 0.009 0.579 الخليل 
ppu 0.001 0.628 القدس 
 0.000 0.495 القدس النجاح

كانةت الفةروق لصةالح جامعةة , االسةتراتيجيمن نتائج الجدول السابق يتضةح بأنةه فيمةا يتعلةق بالبعةد و 

كةذلك كانةت الفةروق لصةالح جامعةة , البوليتكنك و بيت لحم و بيرزيت و النجاح مقابل جامعة القةدس

كةةذلك كانةةت الفةةروق لصةةالح جامعةةة النجةةاح مقابةةل جامعةةة , البوليتكنةةك والنجةةاح مقابةةل جامعةةة الخليةةل

 .بيرزيت
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معةةة بيرزيةةت و النجةةاح مقابةةل جامعةةة القةةدس كانةةت الفةةروق لصةةالح جا, التنظيمةةيفيمةةا يتعلةةق بالبعةةد 

 .فقط

كانةةت الفةةروق لصةةالح جامعةةة البوليتكنةةك مقابةةل جامعةةة الخليةةل و بيةةت , فيمةةا يتعلةةق بالبعةةد اإلبةةداعي

 .فقط لحم و القدس

كانةةةت الفةةةروق لصةةالح جامعةةةة البوليتكنةةةك والنجةةةاح , االنفتةةاح علةةةى البيئةةةة الخارجيةةةفيمةةا يتعلةةةق ببعةةةد 

 .وبيرزيت فقط و القدسمقابل جامعة الخليل 

كانةةت الفةةروق , بمسةةتوى الثقافةةة التنظيميةةة السةةائدة فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية ككةةلفيمةةا يتعلةةق وأخيةةرا 

وكةةةةذلك كانةةةةت الفةةةةروق لصةةةةالح جامعةةةةة , لصةةةةالح جامعةةةةة البوليتكنةةةةك والنجةةةةاح مقابةةةةل جامعةةةةة القةةةةدس

 .فقطجامعة الخليل البوليتكنك مقابل 

 عرض نتائ  السسال الخامس  6 -4

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في تصورات افراد عينة الدراسة نحو مستو  التطوير 
 األكاديمي في الجامعات الفلسطينية تعز  لمتغير الجامعة ؟

لمستوى التطوير األكاديمي , في تصورات أفراد العينة, الفروقات ذات الداللة اإلحصائية إن  ايجاد

, عن طريق مقارنة األوساط الحسابيةيتم  , إلى متغير الجامعةتعزى , في الجامعات الفلسطينية

وهذه المقارنة تتم ب ستخدام اختبار , ة بين مختلف الجامعات الفلسطينيةلمستوى الثقافة التنظيمي

ر من نظرًا ألن  متغير الجامعة مكون من  أكث, (One Way ANOVA)تحليل التباين األحادي 

يبين نتائج اختبار تحليل التباين , ( 99-4)والجدول . نية الستةوهو الجامعات الفلسطي, عنصرين

 األحادي للفروق في تصورات أفراد عينة الدراسة لمستوى التطوير األكاديمي في الجامعات

 .الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة
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اسة نتائ  إختبار تحليل التباين األحادي للفروق في تصورات أفراد عينة الدر ( : 00 -4) جدول 
 .لمستو  التطويراألكاديمي في الجامعات الفلسطينية تعز  لمتغير الجامعة 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

مستو  
 الداللة

الدرجة الكلية للتطوير 
 األكاديمي 

 0.000 7.721 1.774 5 8.872 بين المجموعات
   0.230 147 33.781 داخل المجموعات

    152 42.653 المجموع

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات أفراد عينة الدراسةة نحةو 

مسةتوى الداللةة أقةل مةن )مستوى التطوير األكاديمي في الجامعات الفلسةطينية تعةزى لمتغيةر الجامعةة 

ومةةةن أجةةةل دراسةةةة هةةةذه .  وهةةةي دالةةةة إحصةةةائيًا علةةةى وجةةةود فةةةروق  (7.721)= وقيمةةةة ف ( 1.15

والجةةةدول , للمقارنةةةات الثنائيةةةة البعديةةةة( Tukey)االختالفةةةات أو الفةةةروق تةةةم  اسةةةتخدام اختبةةةار تةةةوكي 

 .التالي يوضح نتائج هذا االختبار

حسب متغير  للمقارنات الثنائية البعدية( Tukey)نتائ  اختبار توكي(:08-4)الجدول رقم
 .الجامعة

(I) الجامعة (J) الجامعة 
الفروق في 
 األوساط
(I-J) 

مستو  
 الداللة

Ppu 0.045 0.505 القدس 
 0.000 0.612 الخليل النجاح
 0.000 0.587 القدس النجاح
 0.004 0.395 بيرزيت النجاح

لصةةالح جامعةةة فةةي مسةةتوى التطةةوير األكةةاديمي الفةةروق كانةةت مةةن نتةةائج الجةةدول السةةابق يتضةةح أن  و 

كةةذلك كانةةت الفةةروق لصةةالح جامعةةة النجةةاح مقابةةل جامعةةة الخليةةل , البوليتكنةةك مقابةةل جامعةةة القةةدس

 .فقط والقدس وبيرزيت
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 مناقشة النتائ  : المبحث األول 

 مقدمة    1-1-5

فةي هةذا الفصةل وسةيتم مناقشةة هةذه النتةائج , ص نتةائج الدراسةة فةي الفصةل السةابقلقد تم  عرض ملخ

 . الوصول إليها من نتائج الدراسة  وتقديم مقترحات وتوصيات تم,  وتفسير دالالتها, بشكل مفصل

 ملخص النتائ   2-1-5

 :تم تلخيص أهم نتائج الدراسة فيما يلي

, أظهةةةرت النتةةةائج أن  مسةةةتوى الثقافةةةة التنظيميةةةة للجامعةةةات الفلسةةةطينية العامةةةة كةةةان مرتفعةةةًا  (9

 ((68.2 % لىإ تصلبنسبة 

أظهةةةةةرت النتةةةةةائج أن  جميةةةةةع مسةةةةةتويات الثقافةةةةةة التنظيميةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل األبعةةةةةاد األربعةةةةةة فةةةةةي  (2

 .العامة كانت مرتفعة الجامعات الفلسطينية 

مسةةةتوى الثقافةةةة التنظيميةةةة للجامعةةةات الفلسةةةطينية العامةةةة مةةةن خةةةالل بعةةةد  اظهةةةرت النتةةةائج ان   (3

 .االنفتاح على البيئة الخارجية هو األكثر تطبيقًا في الجامعات الفلسطينية العامة 

ل البعةةد مسةةتوى الثقافةةة التنظيميةةة للجامعةةات الفلسةةطينية العامةةة مةةن خةةال أظهةةرت النتةةائج ان   (4

 .اإلستراتيجي هو األقل  تطبيقًا في الجامعات الفلسطينية العامة 

, اظهةةرت النتةةائج أن  مسةةتوى التطةةوير األكةةاديمي فةةي الجامعةةات العامةةة كةةان فةةوق المتوسةةط  (5

 .( % (68.1إلى  تصلبنسة 

ة وذات داللةة إحصةائية بةين الثقافة, ومرتفعةة االرتبةاط , يجابية إأظهرت النتائج وجود عالقة  (6

ومعامةةةل إرتبةةةاط , وبةةةين التطةةةوير األكةةةاديمي فةةةي الجامعةةةات الفلسةةةطينية العامةةةة , التنظيميةةةة 

  .  0.795بيرسون وصل إلى 
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وذات داللةةة إحصةةائية بةةين ابعةةاد الثقافةةة  , ( طرديةةة ) أظهةةرت النتةةائج وجةةود عالقةةة إيجابيةةة  (7

ولكةةن تتفةةاوت قةةوة , وبةةين التطةةوير األكةةاديمي فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية العامةةة , التنظيميةةة 

 .ومن درجة مرتفعة الى متوسطة  ,هذه العالقة بين بعد وآخر

ويليةه , أظهرت النتائج أن  قوة االرتباط كانت مرتفعة عند بعد االنفتةاح علةى البيئةة الخارجيةة  (8

وكانةةةةت أقةةةل قةةةوة ارتبةةةةاط عنةةةد البعةةةد التنظيمةةةةي , ثةةةةم البعةةةد اإلسةةةتراتيجي , البعةةةد اإلبةةةداعي  

 .وبدرجة متوسطة 

, (  α=  0.05)عنةةد مسةةتوى الداللةةةة , أظهةةرت النتةةائج وجةةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةةائية  (1

في تصورات أفراد العينة حول مسةتوى الثقافةة التنظيميةة للجامعةات الفلسةطيينية العامةة تعةزى 

 .وهذه الفروق لصالح جامعة بوليتيكنيك فلسطين مقابل بقية الجامعات , لمتغير الجامعة 

, (  α=  0.05)عنةةد مسةةتوى الداللةةةة , وجةةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةةائية  أظهةةرت النتةةائج (91

فةةةي تصةةةورات أفةةةراد العينةةةة حةةةول مسةةةتوى الثقافةةةة التنظيميةةةة فةةةي جميةةةع األبعةةةاد  تعةةةزى لمتغيةةةر 

وبعةةد , اإلسةتراتيجي واإلبةةداعي  وهةةذه الفةروق لصةةالح بوليتيكنيةك فلسةةطين فةي البعةةد  ,الجامعةة

ثةم لصةالح جامعةة النجةاح فةي , مقابل بقية الجامعات فةي العينةة نفتاح على البيئة الخارجية اال

 . البعد التنظيمي مقابل بقية الجامعات في العينة 

, (  α=  0.05)عنةةد مسةةتوى الداللةةةة , أظهةةرت النتةةائج وجةةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةةائية  (99

زى فةةةي تصةةةورات أفةةةراد العينةةةة حةةةول مسةةةتوى التطةةةوير األكةةةاديمي  للجامعةةةات الفلسةةةطيينية تعةةة

وهةةةذه الفةةةروق لصةةةالح جامعةةةة النجةةةاح الوطنيةةةة مقابةةةل بقيةةةة الجامعةةةات فةةةي , لمتغيةةةر الجامعةةةة 

 .العينة
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 مناقشة نتائ  السسال األول  5-1-3

 ما مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسطينية ؟ 

بعاد ألى تقسيم الثقافة التنظيمية الى أربعة إوقد تمت اإلجابة عن السؤال الرئيس من خالل التطرق 

نظر ا)وأداة الدراسة تبين تقسيم هذه األبعاد  , تشمل قياس الثقافة التنظيمية من عدة أبعاد , رئيسة 

 . ( (  9) الملحق 

, طينية العامة وبناًء عليه تم التعرف على مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفلس

مستوى الثقافة التنظيمية في الجامعات الفلسطينية العامة جاء  أن  , ( 9-4)  الجدولويالحظ من 

واإلنحراف المعياري الكلي , ( 3.81)وبمتوسط حسابي مقداره ,  (أو فوق المتوسط )بدرجة مرتفعة 

 .( 0.47)مقداره 

افة التنظيمية جاء مستوى الثقافة التنظيمية في كل بعد من أبعاد الثق ان  ( 9-4)ويالحظ من الجدول 

عاد وكما يتضح من الجدول ف ن الترتيب التنازلي لمستوى الثقافة التنظيمية من خالل األب, مرتفعاً 

جاء في المرتبة األولى بعد اإلنفتاح على البيئة الخارجية بمتوسط , األربعة وفقًا للوسط الحسابي

ثم في المرتبة , (3.84)سط حسابي ثم في المرتبة الثانية البعد التنظيمي بمتو , ( 3.94)حسابي 

وأخيرًا جاء البعد اإلستراتيجي في المرتبة الرابعة , (3.73)الثالثة البعد اإلبداعي بمتوسط حسابي 

 .  (3.72)بمتوسط حسابي 

, ة في الجامعات الفلسطينية العامةمناقشة وتفسير كل بعد من أبعاد الثقافة التنظيمي وفيما يأتي 

  :( 9)انظر الملحق , اة الدراسةفي تصميم أدمرتبة حسب ما وردت 
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 البعد اإلستراتيجي -0

أظهرت النتائج أن مستوى الثقافة التنظيمية من خالل البعد اإلستراتيجي في الجامعات الفلسطينية 

واالنحراف المعياري الكلي , ( 3.72)كان مرتفعًا حيث بلع المتوسط الحسابي للدرجة الكلية  ,العامة

مما يدل على أن درجة مستوى الثقافة التنظيمية من خالل البعد اإلستراتيجي في  ,(1.57)مقداره

ظيمية وعلى توسط أو تقارب آراء المبحوثين حول مستوى الثقافة التن, الجامعات الفلسطينية مرتفعة 

 .من خالل البعد اإلستراتيجي

وكانت جميع هذه ,  ( 3.08-4.17) وقد كانت نتائج جميع الفقرات المكونة لهذا البعد تتراوح من 

جميع العاملين على معرفة باألهداف المحددة في الخطة )الفقرات مرتفعة عدا الفقرة 

يبَا تنازليًا في كما جاءت مرتبة ترت ,وتتمثل هذه الفقرات, جاءت بمستوى متوسط (اإلستراتيجية

وتطور الجامعات رسالتها ,  بأن الجامعات الفلسطينة لها رؤية إستراتيجية واضحة (2-4) الجدول 

وتوضع أهداف الخطة اإلستراتيجية لتناسب إحتياجات كافة , بناًء على دراستها وفهمها للمستقبل

وتتم مراجعة دورية إلستراتيجيات الجامعات بهدف  ,(stakeholders)االطراف المعنية بالجامعة 

يتم إنجاز الخطط والبرامج طبقًا و  , في تطوير المؤسسةوقوانينها الجامعة تساعد سياسات و , تقييمها

 . وجميع العاملين على معرفة باألهداف المحددة في الخطة اإلستراتيجية, للخطة اإلستراتيجية 

 , وتعلل الباحثة هذا الترتيب لفقرات البعد اإلستراتيجي بأنه يعكس قوة الجانب اإلستراتيجي

ة للتطورات العالمية مما يدفعها إلى التحرك على مواكبة حقيقيتعمل فالجامعات الفلسطينية اليوم 

المستمر في وضع رؤية واضحة ورسالة تساهم في تنفيذهذه الرؤية وأهداف إستراتيجية تساهم في 

في الجامعات الفلسطينية األمر الذي بدوره يدعم ويجعل المقومات متاحة  كافة  خدمة األطراف

لى إضًا على أن  الجامعات الفلسطينية اليوم تتجه وذلك يعد مؤشرًا  أي, لحدوث التطوير األكاديمي

 وأن  , وهذا التوجه  نحو التقدم والتميز في المخرجات التعليمية  ,وضع مختلف عما كانت عليه
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وتختلف هذه النتيجة مع دراسة . القيادات الجامعية على قدم وساق نحو التغير والتطوير المستمر 

اإلستراتيجي يطبق بدرجة متوسطة  في مؤسسات التعليم  وذلك في كون البعد  ( 2111)الجعبري 

في حصول البعد اإلستراتيجي على ( 2196)دراسة المحتسب  وتتوافق مع ما توصلت إاليه, عاليال

 .ة في الجامعات الفلسطينية العامةدرجة مرتفع

, تراتيجيةوتعلل الباحثة مجيء فقرة جميع العاملين على معرفة باألهداف المحددة في الخطة اإلس

في اةراء حول تصورات  اً أي أن هناك تباين, (1.25) قرات وبمعامل إختالف كبيرفي أدنى الف

طط ذلك أن  العاملين في الجامعات الفلسطينية ال يتم إطالعهم على الخ, المبحوثين في العينة 

وال , هم ومشاورتهم ببنود الخطة اإلستراتيجية ئوالتتم أخذ آرا, اإلستراتيجية بشكل واضح ومفصل

وتعميق الثقافة , يعد ذلك خرقًا كبيرًا لكن من األفضل أن يتم توضيح األهداف بعيدة المدى 

في تعظيم لتعزيز قيمة الوضوح في األهداف التي بدورها تساهم   اإلستراتيجية بين جميع العاملين 

وتتفق نتيجة . نتماء والرضا الوظيفي للعاملين في الجامعة الفي زيادة او , قيمة النتائج التعليمية

 .   ( 2196) الفقرة مع دارسة المحتسب  ههذ

 البعد التنظيميي  -8

ي في الجامعات الفلسطينية مستوى الثقافة التنظيمية من خالل البعد التنظيم أظهرت النتائج أن  

واالنحراف المعياري الكلي , (3.84) ليةالحسابي للدرجة الك كان مرتفعًا حيث بلع المتوسط, العامة

درجة مستوى الثقافة التنظيمية من خالل البعد التنظيمي في  مما يدل على أن  , ( 1.51)مقداره 

تنظيمية وعلى توسط تقارب آراء المبحوثين حول مستوى الثقافة ال, الجامعات الفلسطينية مرتفعة 

 . من خالل البعد التنظيمي
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وكانت جميع هذه , ( 3.34-4.44) وقد كانت نتائج جميع الفقرات المكونة لهذا البعد تتراوح من 

جاءت بمستوى مرتفع ( توجد هيكلية تنظيمية واضحة في الجامعة ) الفقرات مرتفعة ماعدا الفقرة 

من قواعد تعطيني الجامعة الحرية الكافية الستخدام تقديراتي الشخصية أكثر ) وجاءت الفقرة , جداً 

وتتمثل هذه الفقرات كما جاءت مرتبة , بمستوى متوسط ( العمل المكتوبة لتشخيص المشكالت

بأن الجامعات الفلسطينية لها هيكلية تنظيمية واضحة في , (3-4) ترتيبَا تنازليًا في الجدول 

و , ق عملهمويلتزم األكاديمييون اإلداريون بالقيام ببعض المهام حتى لو كانت خارج نطا, الجامعة

 ,تستخدم إدارة الجامعة فرق العمل لتحقيق التكامل بين الوظائف األكاديمية المختلفة داخل الجامعة

تمنح اإلدارة العليا األكاديمييون و , وتتابع إدارة الجامعة تطبيق القرارات الصادرة عنها بصورة فاعلة

ئر واألقسام المختلفة في الجامعة لتحقيق يتم التنسيق بين الدواو  ,اإلداريون التفويض إلتخاذ القرار 

الحرية الكافية الستخدام تقديراتهم األكاديميين اإلداريين ويتم إعطاء , عمليات التغيير المطلوبة 

 . يص المشكالتالشخصية أكثر من قواعد العمل المكتوبة لتشخ

عمةةل جاهةةدة علةةى هياكلهةةا وتعلةةل الباحثةةة أن  هةةذا الترتيةةب يعطةةي مؤشةةرَا أن اإلدارة الجامعيةةة اليةةوم ت

,  ت التةي تشةهدها السةاحة األكاديميةةوعلةى جعلهةا اكثةر تكيفةًا ومرونةة مةع المتغيةرا, ما التنظيمية نوعاً 

إدارة فةةةي المرتبةةةة األولةةةى أن   (توجةةةد هيكليةةةة واضةةةحة فةةةي الجامعةةةة) وتفسةةةر الباحثةةةة حصةةةول الفقةةةرة 

ذا مةةا تصةةفحت المواقةةع اإللكترونيةةة تةةرى أن , تسةةعى جاهةةدة علةةى تحةةديثها وتوضةةيحها  الجامعةةات  وا 

وبهةةذه , أغلةةب الجامعةةات الفلسةةطينية العامةةة تبةةين هيكليتهةةا بشةةكل واضةةح علةةى موقعهةةا اإللكترونةةي 

النتيجةةةة تةةةرى الباحثةةةة أيضةةةًا أن  الثقافةةةة التنظيميةةةة مةةةن خةةةالل البعةةةد التنظيمةةةي تشةةةكل عةةةاماًل مسةةةهاًل 

الجامعةةةات الفلسةةةطينية العامةةةة لخةةةوض آليةةةة التطةةةوير  سةةةتعداداوتبةةةين , لحةةةدوث التطةةةوير األكةةةاديمي 

فةةي أن الهياكةةل التنظيميةةة فةةي ( 2116) وتوافقةةت هةةذه النتيجةةة مةةع دراسةةة عبةةد اإللةةه . بشةةكل  كةةاف   
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التةي تبةين ( 2116)ولةم تتفةق مةع دراسةة الفةرا واللةوح , الجامعة اإلسالمية مرنة وجامعة األزهر مرنة 

 . لتنظيمية من الجمود وعدم التجديدني هياكلها افيها أن الوزارات الفلسطينية تعا

أمةةا عةةن مجةةيء فقةةرة  تعطينةةي إدارة الجامعةةة الحريةةة الكافيةةة السةةتخدام تقةةديراتي الشخصةةية أكثةةر مةةن 

, ( 1.25) خةةتالف كبيةةرافةةي أدنةةى الفقةةرات وبمعامةةل , قواعةةد العمةةل المكتوبةةة لتشةةخيص المشةةكالت 

أي أن  إدارة الجامعةةة مةةا زالةةت , ت المبحةةوثين فةةي العينةةة فةةي اةراء حةةول تصةةورا اً أي أن هنةةاك تباينةة

وأن , تحةةةةافظ علةةةةةى خصوصةةةةةية القواعةةةةةد المكتوبةةةةةة والنصةةةةوص التنظيميةةةةةة بشةةةةةكل كبيةةةةةر حتةةةةةى اةن   

اإلداريين األكاديميين بما فيهم من رؤسةاء أقسةام وعمةداء كليةات يعملةوا ومةا زالةوا ضةمن حةدود معينةة 

ومةن جهةة َأخةرى يظهةر مةن التبةاين فةي , ه علةيهم اإلدارة العليةا وال يتجازوا السقف المعةين الةذي تملية

بةةين الجامعةات حةةول درجةةة الحريةة التةةي تمنحهةةا إدارة الجامعةة لعمةةداء الكليةةات  اً اةراء أن  هنةاك تفاوتةة

 .   ة حول إستخدام تقديراتهم الشخصيةومن يليهم رؤساء األقسام في الجامعات الفلسطينية العام

 البعد اإلبداعي  -0

ي فةةةي الجامعةةةات الفلسةةةطينية أظهةةةرت النتةةةائج أن مسةةةتوى الثقافةةةة التنظيميةةةة مةةةن خةةةالل البعةةةد اإلبةةةداع

واالنحةةراف المعيةةاري الكلةةي ( 3.73)كةةان مرتفعةةًا حيةةث بلةةع المتوسةةط الحسةةابي للدرجةةة الكليةةة, العامةةة

مةةي فةةي ممةةا يةةدل علةةى أن درجةةة مسةةتوى الثقافةةة التنظيميةةة مةةن خةةالل البعةةد التنظي, ( 1.69) مقةةداره

 .في اةراء يعد مرتفعًا نوعًا ما وتفاوت, الجامعات الفلسطينية مرتفعة 

وكانةت جميةع هةذه ,  ( 3.08-3.97) وقد كانت نتائج جميع الفقرات المكونة لهةذا البعةد تتةراوح مةن 

فقةةد جةةاءت بمسةةتوى ( الجامعةةة نظةةام حةةوافز خةةاص بالمبةةدعينفةةي يتةةوفر )الفقةةرات مرتفعةةة عةةدا الفقةةرة 

حيةث تعتبةر إدارة , ( 4-4) يبةَا تنازليةًا فةي الجةدول وتتمثل هذه الفقرات كما جاءت مرتبة ترت, متوسط

سةةتقطاب األفةةراد المبةةدعين او تحةةرص إدارة الجامعةةة علةةى , الجامعةةة بيئةةة حاضةةنة للعمةةل اإلبةةداعي 
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دارة تسةةةتجيب إو  , و تكةةةون إدارة الجامعةةةة فةةي مقدمةةةة الةةةذين يحةةةاولون تجربةةة فكةةةرة جديةةةدة, والريةةادين 

يةةتم توضةةيح األفكةةار الجديةةدة و , يجةةابيإوالمسةةتجدات فةةي البيئةةة المحيطةةة بشةةكل الجامعةةة للتغيةةرات 

الجامعةة فةي يتةوفر و  , ومناقشتها مةع العةاملين أصةحاب العالقةة قبةل إعةالن تطبيقهةا رسةميًا بالجامعةة

  .نظام حوافز خاص بالمبدعين

, جامعةةةات الفلسةةةطينية تمتلةةةك اإلطةةةار السةةةلوكي وتعلةةةل الباحثةةةة أن  هةةةذا الترتيةةةب يعطةةةي مؤشةةةرَا أن ال

وتسةةتجيب بشةةكل مناسةةب للتغيةةرات والمسةةتجدات فةةي البيئةةة , واإلسةةتعداد الكةةافي إلحتضةةان المبةةدعين 

ي فةي الجامعةات الفلسةطينية ومشجعًا لحدوث التطةوير األكةاديم, وبالتالي يعد مناخًا جيدًا , المحيطة 

 .  العامة

وبمعامةل  , فةي أدنةى الفقةرات, ( الجامعة نظام حوافز خاص بالمبةدعينيتوفر ب )أما عن مجيء فقرة 

حيةث , في اةراء حول تصةورات المبحةوثين فةي العينةة  اً أي أن هناك تباين, ( 0.30)  ختالف كبيرا

تشةةةةير نتيجةةةةة هةةةةذه الفقةةةةرة إلةةةةى عةةةةدم رضةةةةا األكةةةةاديميين اإلداريةةةةين حةةةةول طبيعةةةةة الحةةةةوافز التشةةةةجيعية 

فةةةي مكأفةةةاة المبةةةدعين أو عةةةدم  اً وبالتةةةالي هنةةةاك إجمةةةاع علةةةى أن هنةةةاك ضةةةعف, للمبتكةةرين والمبةةةدعين 

 .شكل الذي يجب ان يكون عليه األمروجود قانون يحمي حقوقهم في الحوافز  بال

 نفتاح على البيئة الخارجية ال بعد ا -4

أظهةةةرت النتةةةةائج أن مسةةةةتوى الثقافةةةةة التنظيميةةةةة مةةةةن خةةةالل بعةةةةد اإلنفتةةةةاح علةةةةى البيئةةةةة الخارجيةةةةة فةةةةي 

,  (3.14)وسةةةط الحسةةةابي للدرجةةةة الكليةةةةكةةةان مرتفعةةةًا حيةةةث بلةةةع المت, الجامعةةةات الفلسةةةطينية العامةةةة 

ممةةا يةةدل علةةى أن درجةةة مسةةتوى الثقافةةة التنظيميةةة مةةن , (1.55) المعيةةاري الكلةةي مقةةدارهواالنحةةراف 

وعلةى توسةط تقةارب آراء , نفتاح على البيئة الخارجية في الجامعةات الفلسةطينية مرتفعةة الخالل بعد ا

 .المبحوثين حول مستوى الثقافة التنظيمية من خالل بعد اإلنفتاح على البيئة الخارجية
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هذه  وقد جاءت, ( 3.58-4.31) نتائج جميع الفقرات المكونة لهذا البعد تتراوح من  وقد كانت

إلدارة الجامعة اتصاالت مع برامج دولية متعددة للمنح والبعثات )الفقرات مرتفعة ماعدا الفقرة 

 .جاءت بمستوى مرتفع جداً ( وتبادل الخبرات وأعمال بحثية مشتركة

إلدارة الجامعةة إتصةاالت  ,( 5-4) مرتبة ترتيبةَا تنازليةًا فةي الجةدول وتتمثل هذه الفقرات كما جاءت  

 إدارة تنسةةقو , مةةع بةةرامج دوليةةة متعةةددة للمةةنح والبعثةةات وتبةةادل الخبةةرات وأعمةةال بحثيةةة مشةةتركة 

 التقنيةات المتةوافرة علةى بالتةدريب لطالبهةا الفرصةة المختلفةة إلتاحةة األعمةال قطاعةات مةع الجامعةة

 فةي المتخصصةة للمسةاهمة لكوادرهةا المجةال الجامعةة إدارة تفسةحو ,  عملهةا يبأسةال وعلةى لةديها

الجامعةة سياسةات فاعلةة فةي الحصةول علةى التمويةل الخةارجي  تتبةع إدارة, المجتمةع مؤسسةات تطةوير

الجامعةةة بالتواصةةل مةةع عةةدة جامعةةات وتتةةابع أنشةةطتها مةةن مةةؤتمرات  تسةةاهم إدارة و ,لسةةد حاجتهةةا

 بةين والتعةاون مةا التنسةيق تحقيةق علةى الجامعةة إدارة تعمةل و , بشةكل فاعةلوندوات وورشةات عمةل 

علةةى  الجامعةةة تحةةافظ إدارة و , المؤسسةةات الفلسةةطينية غيةةر الحكوميةةة ومختلةةف الجامعةةة إدارة

المجتمةع  مؤسسةات شةكاوى الجامعةة إدارة تةدرس و  ,اإلتصةال والتواصةل مةع الخةريجين ومتةابعتهم

  . خدماتهاجودة  لتطوير ومقترحاتها

يالحظ من خالل الترتيب السابق لفقرات بعد اإلنفتاح على البيئة الخارجية أن ممارسات اإلدارة 

ورة العليا تراعي وتحافظ على اإلتصال والتواصل مع الجهات الخارجية بشكل يمكنها من  رسم ص

اصل مع وترى الباحثة أن التواصل الخارجي بما فيه التو , جيدة عنها مع أصحاب المصالح

و , تركز عليها إدارة الجامعات عامة الجامعات العربية واألجنبية  يعد البؤرة المركزية التي يجب أن

وقوة , لفلسطيني يعي  تحت وطأة اإلحتاللذلك ألن الشعب ا, ةإدارة الجامعات الفلسطينية خاص

, الهوية الفلسطينية إثباتوفي  ,اإلنفتاح الخارجي قد تكون وسيلة في حصد الدعم المادي والمعنوي
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فهذه الثقافة , حتالل رغم كل الظروف والمعيقاتالالشعب الفلسطيني في مجابهة  ا قدرةوتأكيد 

التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسطينية تعطي طابعًا بقوة التعليم في فلسطين وتميزه عن باقي 

التعليم في فلسطين يعد األفضل بين أن من وهذا ماأكد عليه البنك الدولي مؤخرًا , الشعوب العربية 

 .   وجود إنفتاح على البيئة الخارجيةوهذا يستحيل ان يكون دون , الدول العربية 

إلدارة الجامعة اتصاالت مع برامج دولية متعددة للمنح والبعثات )وتفسر الباحثة حصول الفقرة 

ان أغلب القيادات في اإلدارة  هو, على مستوى مرتفع جداً ( وتبادل الخبرات وأعمال بحثية مشتركة

 ,مؤهالتهم األكاديمية من أكبر الجامعات األمريكية واألوروبية, الجامعية في الجامعات الفلسطينية 

وبالتالي هذا يعكس مدى عراقة خبراتهم العلمية والعملية  في اإلتصال والتواصل مع أقوى 

 .إلتجاهقوة في هذا االجامعات العالمية التي من شأنها ان تعكس 

 مناقشة نتائ  السسال الثاني 5-1-4
 ؟" ما مستوى التطوير األكاديمي الحالي  في الجامعات الفلسطينية "

نظر الملحق ا), الفقرات المدرجة في أداة الدراسةوقد تمت اإلجابة عن السؤال الرئيس من خالل 

(9))  . 

ويالحظ من الجدول , لعامة الفلسطينية اوبناًء عليه تم التعرف على مستوى التطوير في الجامعات 

كان مرتفعًا حيث , أن مستوى الثقافة التطوير األكاديمي في الجامعات الفلسطينية العامة , ( 4-6)

 وهذا, (1.53)واالنحراف المعياري الكلي مقداره ,  (3.89) سط الحسابي للدرجة الكليةبلع المتو 

وعلى توسط , في الجامعات الفلسطينية مرتفعةي يدل على أن درجة مستوى التطوير األكاديم

 .تقارب آراء المبحوثين حول مستوى التطوير األكاديمي في الجامعات الفلسطينية
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وجاءت جميع , ( 3.43-4.06) نتائج جميع الفقرات المكونة لهذا البعد تتراوح من  وجاءت

 ,(6-4)ترتيبَا تنازليًا في الجدول وتتمثل هذه الفقرات كما جاءت مرتبة , الفقرات بدرجة مرتفعة 

يتم عمل  حيث ,تركز إدارة الجامعة على جودة خريجيها للمنافسة في األسواق العربية والعالمية

تسعى إدارة الجامعة و , اجتماعات دورية رسمية لتباحث أهم القضايا في التطوير االكاديمي

و تسعى إدارة , لهيئة التدريسيةمن جهات دولية ل للحصول على جوائز وميداليات تميز أداء

 يونيقوم األكاديميو , الجامعة للحصول على جوائز وميداليات تميز أداء من جهات دولية للطلبة 

تسعى و ,   (High Impact Factor Journals)بنشر أبحاثهم في مجالت لها معامل تأثير عال

و يتم , هات دولية للباحثينميز أداء من جحصول على جوائز وميداليات تفي ال الجامعة إدارة

فرص  الجامعة إدارةو توفر , كافة انجاز المعايير العالمية للتعليم العالي على المستويات األكاديمية

و , مادات عالمية للبرامج األكاديميةو يتم الحصول على إعت, إبتعاث لألساتذة بشكل عادل ونزيه

ت للبحث و يتوفر بالجامعة قواعد بيانا, ونزيهص إبتعاث للطلبة بشكل عادل فر  الجامعة إدارةتوفر 

ًا في تسهل إدارة الجامعة عرض اختراعات وابتكارات تعرض سنوي, بشكل يسد الحاجة البحثية

للتدريب ضمن برامج قصيرة األمد بشكل  اً يوفر مركز التميز فرص,  معارض االبتكارات العالمية

للتدريب ضمن برامج قصيرة االمد بشكل  اُ ميز فرصيوفر مركز التوأخيرًا , لألكاديميين كافةمستمر 

 .مستمر للطلبة تخدمهم عند الخروج لسوق العمل

هو أن اإلدارة الجامعية وبما فيها , ى التطوير األكاديمي جاء مرتفعاً وتعلل الباحثة أن مستو 

ادة ها من أجل قينلى حجم الجهود التي يبذلو إ وناألكاديميون اإلداريون حسب تصوراتهم  يشير 

ية اليوم ليست على أن القيادات التعليم فمن المؤشرات السابقة  يستدل, الحاضرالتغيير في وقتنا 

 . التي تسعى إليها, بمعزل عن العالمية
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تسةةةهل إدارة الجامعةةةة عةةةرض اختراعةةةات وابتكةةةارات تعةةةرض سةةةنويًا فةةةي )وتعلةةةل الباحثةةةة مجةةةيء فقةةةرة 

هةةو أن موضةةوع اإلختةةراع واألبتكةةار يعةةد حةةديثًا فةةي فةةي آخةةر الفقةةرات ( معةةارض االبتكةةارات العالميةةة

إال  ,م تغةب يومةًا عةن واقعنةا الفلسةطينيالمجتمةع الفلسةطيني علةى الةرغم مةن أن األنشةطة اإلبتكاريةة لة

 ,نولةم تقةع ضةمن إطةار قةانوني حتةى اة, التي لم يظللها القانون بحمايتةه ختراع من المواضيعأن  اال

تفعةةةل  أو حتةةى وجةةةود نقابةةة للمختةةةرعين, الفكريةةةة وبةةراءة اإلختةةةراعالملكيةةة وذلةةك مةةةن تشةةجيع وحمايةةةة 

 .  الحراك الدولي للمخترعين

أمةةا عةةن مجةةيء فقةةرة  يةةوفر مركةةز التميةةز فةةرص للتةةدريب ضةةمن بةةرامج قصةةيرة االمةةد بشةةكل مسةةتمر 

فةةي  اً أي أن هنةاك تباينةة,( 0.25) للطلبةة تخةةدمهم عنةةد الخةروج لسةةوق العمةةل وبمعامةل إخةةتالف كبيةةر

وذلةةك مةةن خةةالل متابعتهةةا , فتفسةةر الباحثةةة هةةذه النتيجةة , ء حةول تصةةورات المبحةةوثين فةةي العينةةاةرا

المستمرة لمواقع الجامعات الفلسطينية أن  عمل مراكز التعليم والتعلم يعتبةر متواضةعًا أو محةدودًا  فةي 

مةن خةالل فقلما تخرج مبادارات أو أنشةطة واضةحة , بعض الجامعات مقابل ما يجب أن يكون عليه 

مواضةيع تخةدم التطةةوير  تبحةث فةةيأو حتةى فةةرق عمةل تشةمل جميةةع الكليةات واألقسةام , هةذه المراكةز 

 .راكز حتى اةن هي للمدرسين الجددوأن  أبرز األنشطة لهذه الم, األكاديمي بما فيها تطوير الطلبة 

 مناقشة نتائ  السسال الثالث 5-1-5
الثقافة التنظيمية والتطوير االكاديمي في الجامعات هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين "

 هة نظر األكاديميين اإلدرايين؟من وج, الفلسطينية

 ,اط بةةةين الثقافةةةة التنظيميةةةة مةةةن جهةةةةعةةةن طريةةةق إيجةةةاد قةةةوة اإلرتبةةة, تمةةةت اإلجابةةةة عةةةن هةةةذا السةةةؤال

فةةةي التطةةةوير وبالتةةةالي نسةةةتطيع معرفةةةة دور الثقافةةة التنظيميةةةة , والتطةةوير األكةةةاديمي مةةةن جهةةةة أخةةرى

ويتضةةةح مةةةن , وداللتهةةةا إحصةةةائيًا , وقوتهةةةا ( االرتبةةةاط )  كةةةاديمي مةةةن خةةةالل وجةةةود تلةةةك العالقةةةةاأل

رتبةةةاط  ذات داللةةةة إحصةةةائية وذلةةةك بةةةين الثقافةةةة الوجةةةود عالقةةةة إيجابيةةةة مرتفعةةةة ا, ( 7-4) الجةةدول 
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تنتج الباحثةة أن حةدوث وبالتةالي تسة, التنظيمية والتطوير األكاديمي في الجامعات الفلسةطينية العامةة 

وكلمةا زاد مسةتوى الثقافةة التنظيميةة مةن خةالل , التطوير األكاديمي يتطلب وجود ثقافة تنظيمية قويةة 

 . لما زاد مستوى التطوير األكاديمياألبعاد األربعة المطروحة ك

عالقةةةةة طرديةةةةة ذات داللةةةةةة  وجةةةةةود, ( 8-4) مةةةةن الجةةةةدول  الباحثةةةةة سةةةةةتدلتوللمزيةةةةد مةةةةن التوضةةةةيح 

ولكةةن , ئية بةةين أبعةةاد الثقافةةة التنظيميةةة والتطةةوير األكةةاديمي فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية العامةةة إحصةةا

حيةث نجةد أن العالقةة بةين الثقافةة التنظيميةة مةن , لةى متوسةطة إتتفاوت قوة هةذه العالقةة مةن مرتفعةة 

قةةةوة  نفتةةاح علةةى البيئةةةة الخارجيةةة وبةةين التطةةوير األكةةاديمي حيةةةث حصةةلت علةةى أعلةةىالخةةالل بعةةد ا

نفتاحةةًا علةةى البيئةةة الخارجيةةة اوتعلةةل الباحثةةة ذلةةك أن  مسةةتلزمات التطةةوير األكةةاديمي تتطلةةب , إرتبةةاط 

نفتةةةةاح علةةةى البيئةةةةة الخارجيةةةة حتمةةةةًا سةةةةيزداد الوكلمةةةةا زاد ا, عرفةةةة المسةةةةتوى المطلةةةوب مةةةةن التطةةةويرلم

  .ميمستوى التطوير األكادي

 مناقشة نتائ  السسال الرابع 5-1-6

فراد عينة الدراسة نحو مستو  الثقافة أحصائية في تصورات إهل توجد فروق ذات داللة "

 ؟ " التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسطينية تعز  لمتغير الجامعة

من خالل إيجاد الفروقات ذات الداللة اإلحصائية في تصورات , تمت اإلجابة عن هذا السؤال 

ونالحظ , الثقافة التنظيمية بأبعادها األربعة تعزى لمتغير الجامعة أفراد عينة الدراسة حول مستوى 

ختبار توكي اونتائج , ( 1-4)ختبار التحليل األحادي الموضحة في الجدول امن خالل نتائج  

 نه توجد فروق ذات داللة إحصائيةأ, ( 91 -4)  ثنائية البعدية والموضحة في جدولللمقارنات ال

في تصورات أفراد عينة الدراسة لمستوى الثقافة التنظيمية , ( α=  0.05)عند مستوى الداللة 

وكانت النتائج لصالح , تعزى لمتغير الجامعة , بأبعادها األربعة  في الجامعات الفلسطينية العامة 
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(  4.19)جامعة بوليتيكنيك فلسطين مقابل باقي الجامعات الفلسطينية العامة بمتوسط حسابي 

وبهذا يستنتج أن مستوى الثقافة التنظيمية في جامعة بوليتيكنيك فلسطين , ( 7) انظر الملحق رقم

ى على بقية الجامعات حتلت المرتبة األولايعد مرتفعًا وبذلك تكون جامعة بوليتيكنيك فلسطين قد 

 .الفلسطينية

رتفاع مستوى الثقافة التنظيمية في جامعة بوليتيكنيك فلسطين عن بقية الجامعات اوتعلل الباحثة 

وبالتالي ف ن جهودها مكثفة , أنها حديثة النشأة مقارنة مع غيرها من الجامعات الفلسطينية العامة 

يضع لها موضع تأثير هذا من وحديثة ومواكبة للتطور بشكل يدفعها تثبت جدارتها بين الجامعات و 

ومن ناحية أخرى إن حداثة نشأتها تعطيها طابعًا يخلو من األنظمة والقوانين القديمة , يةناح

وتتوقع الباحثة أن جامعة , تحول بينها وبين قوتها التنظيميةالمتشددة واألنظمة البيرقراطية التي 

وتعلل , بوليتيكنيك فلسطين ستكون في السنوات القادمة  من آوائل الجامعات العربية في المنطقة 

 :ازت مميزة عن بقية الجامعات منهاعدة إنج إلى وجودالباحثة هذا األمر 

  حصولها على جائزة أفضل جامعة حاضنة وداعمة لريادة األعمال في الوطن العربي من

حيث قدمت الجامعة , قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وهي عدد الشركات الصغيرة , على مدار ثالثة أعوام ملفًا يحوي إنجازاتها الريادية 

طالقها  حتضان التي نفذتها وتفاصيل الدورات الوعدد برامج ا, والمتوسطة التي تم دعمها وا 

ومقدار مبالع التمويل واإلستثمار في المشاريع , وخدمات األعمال التي تقدمها , التدريبية 

, باب الجامعيبادراتها لتمكين الشالمحتضنة وعدد فرص العمل التي وفرتها عبر م

باإلضافة لعدد الشراكات المحلية والدولية التي بنتها الجامعة لدعم المشاريع الصغيرة 

تم , الموقع اإللكتروني لجامعة بوليتيكنيك فلسطين )   .والمتوسطة في السنوات القادمة
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https://ppu.edu/p/ar/news/3019           : الوصول إليه عبر الرابط التالي 

         

  على جائزة تورينو العالمية للريادة والكفاءة  أيضاً  حازت جامعة بوليتيكنيك فلسطينو

(Torino Process Award  ) تحاد األوروبي الدولة من دول ا 21والتي تنافست عليها

حيث تعتبر جائزة مؤسسة التدريب األوربية تقديرًا للمبادرات المتميزة في , مجاورة والدول ال

 .  تعزيز الريادة والكفاءة من خالل التعليم والتدريب 

  :تم الوصول إليه عبر الرابط التالي , الموقع اإللكتروني لجامعة بوليتيكنيك فلسطين )  

 https://www.ppu.edu/p/ar/news/2952 

 

 مناقشة نتائ  السسال الخامس 5-1-7

فراد عينة الدراسة نحو مستو  التطوير أحصائية في تصورات إهل توجد فروق ذات داللة 

 األكاديمي في الجامعات الفلسطينية تعز  لمتغير الجامعة ؟

أفراد  ت ذات الداللة اإلحصائية في تصورمن خالل إيجاد الفروقا, اإلجابة عن هذا السؤال تمت 

عينة الدراسة حول مستوى التطوير األكاديمي في الجامعات الفلسطينية العامة تعزى لمتغير 

, (99-4)ألحادي الموضحة في الجدول ونالحظ من خالل نتائج إختبار التحليل ا, الجامعة 

انه توجد فروق , (92 -4) بار توكي للمقارنات الثنائية البعدية والموضحة في جدولونتائج إخت

في تصورات أفراد عينة الدراسة لمستوى , ( α=  0.05)عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائية

تعزى لمتغير الجامعة وكانت النتائج لصالح , التطوير األكاديمي في الجامعات الفلسطينية العامة 

النجاح بفارق بسيط عن جامعة بوليتيكنيك فلسطين مقابل باقي الجامعات الفلسطينية العامة  جامعة

https://ppu.edu/p/ar/news/3019
https://ppu.edu/p/ar/news/3019
https://www.ppu.edu/p/ar/news/2952
https://www.ppu.edu/p/ar/news/2952
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يمي في وبهذا يستنتج أن مستوى التطوير األكاد,  (7)انظر الملحق رقم ( 4.16)بمتوسط حسابي 

ى على بقية وبذلك تكون جامعة النجاح قد إحتلت المرتبة األول, جامعة النجاح يعد مرتفعاً 

 .الجامعات الفلسطينية

تعد من ها وتعلل الباحثة إرتفاع مستوى التطوير األكاديمي في جامعة النجاح الوطنية يعود الى أن

وفي , ومن حيث عدد العاملين فيها, أكبر الجامعات الفلسطينية من حيث عدد كلياتها وبرامجها 

نظام التصنيف العالمي الشهير اةونة األخيرة تم إدارجها ضمن أفضل الجامعات الفلسطينية حسب 

 "Webometrics  " 2198للعام . 

ألف  26أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي قرابة " Webometrics "ويعد تصنيف 

ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي , ومؤسسة تعليمية وبحثية عليا على مستوى العالم  جامعة

, وري كل سته أشهرويتم تحديثة بشكل د, ألبحاث والملفات الفنية ويرتبط بمعيار ا, للبحث العلمي 

حيث يتم تصنيف أفضل الجامعات على مستوى العالم على أساس النشاطات التي تقوم بها أي 

لجامعة ويستند إلى أربعة معايير تشكل جميعها تقدمًا ل, ويظهر ذلك في موقعها اإللكتروني, جامعة

 .التي تحصل على افضل ترتيب

وتكون بذلك حافظةت علةى ترتيبهةا األول , جاح الوطنية  على المرتبة األولىحيث حصلت جامعة الن

, عربيةةاً  27وئهةا المركةز فضةةاًل عةن تب ,طينية ضةمن ذلةةك التصةنيف لعةدة مةراتعلةى الجامعةات الفلسة

جامعةة % 2.7  لتكةون بةذلك مةن بةين أفضةل   من بين قرابة األلف جامعة ومعهد تعلةيم عةال عربةي

امعةةات الفلسةةطينية فةةي ذلةةك حيةةث يبةةين ترتيةةب الج( 9-5)انظةةر الشةةكل . علةةى مسةةتوى العةةالم العربةةي

 .التصنيف
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ترتيب الجامعات الفلسطينية حسب نظام التصنيف العالمي الشهير ( 0-5)الشكل 
Webometrics  8102 للعام 

ألةةةف  26مةةةن بةةةين مةةةا يقةةةارب ال  9144وعلةةةى المسةةةتوى العةةةالمي إحتلةةةت جامعةةةة النجةةةاح المركةةةز  

مةةن نخبةةة الجامعةةات % 7.4وبةةذلك كانةةت جامعةةة النجةةاح مةةن بةةين , جامعةةة ومعهةةد تعليمةةي عربةةي 

 :م الوصول إليه عبر الرابط التاليت, الموقع اإللكتروني لجامعة النجاح الوطنية ) .العالمية
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https://www.najah.edu/ar/about/achiever/jm-lnjh-thfz-l-rydth-flstynyan-

wmn-byn-hm-ljm-t-l-rby-fy-tsnyf-wybwmtrks-l-lmy/ 

وحصدت , تصدرت جامعة النجاح الوطنية كأفضل الجامعات الفلسطينية  2196العام وفي 

المرتبة األولى وفقًا لنتائج تقييم أفضل جامعات المنطقة العربية في مجال التعليم من قبل الشركة 

مؤشرًا  99حيث يقوم هذا التقييم على  U.S News & World Reportاإلعالمية األمريكية 

جامعة وسمعتها األكاديمية في مجال نشر األبحاث وعدد تلك األبحاث المنشورة في لقياس أداء ال

 .شهورة في مجال البحوث األكاديميةمجالت األبحاث العالمية الم

 :تم الوصول إليه عبر الرابط التالي, الموقع اإللكتروني لجامعة النجاح الوطنية ) 

university)-first-rank-najah-https://www.najah.edu/ar/about/achiever/an/) 

وقد حققت جامعة النجاح الوطنية في السنوات األخيرة نقلة نوعية على مستوى عدد األبحاث 

حيث كان مجموع األبحاث العلمية التي , العلمية المنشورة وجودتها ومعامل التأثير لتلك األبحاث 

ومنذ مطلع , بحثًا  961(   Scopus) في قاعدة سكوبس العالمية  2195نشرتها الجامعة عام 

مما يدل , بحثًا علميًا َأعتمدت في قاعدة سكوبس  931حتى اةن نشرت الجامعة  2197م عا

 . على التصاعد المستمر في عدد األبحاث التي تنشرها الجامعة في كل عام 

 :تم الوصول إليه عبر الرابط التالي , الموقع اإللكتروني لجامعة النجاح الوطنية )  

(https://www.najah.edu/ar/about/achiever/jm-lnjh-ttsdr-ljm-t-lflstyny-

wthtl-lmrkz-23-rbyan-fy-ltsnyf-l-lmy-lljm-t-webometrics)// 

 

 

https://www.najah.edu/ar/about/achiever/jm-lnjh-thfz-l-rydth-flstynyan-wmn-byn-hm-ljm-t-l-rby-fy-tsnyf-wybwmtrks-l-lmy/
https://www.najah.edu/ar/about/achiever/jm-lnjh-thfz-l-rydth-flstynyan-wmn-byn-hm-ljm-t-l-rby-fy-tsnyf-wybwmtrks-l-lmy/
https://www.najah.edu/ar/about/achiever/an-najah-rank-first-university)/
file:///C:/Users/mbc/Desktop/كتاب%20الرسالة/(https:/www.najah.edu/ar/about/achiever/jm-lnjh-ttsdr-ljm-t-lflstyny-wthtl-lmrkz-23-rbyan-fy-ltsnyf-l-lmy-lljm-t-webometrics)/
file:///C:/Users/mbc/Desktop/كتاب%20الرسالة/(https:/www.najah.edu/ar/about/achiever/jm-lnjh-ttsdr-ljm-t-lflstyny-wthtl-lmrkz-23-rbyan-fy-ltsnyf-l-lmy-lljm-t-webometrics)/
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 التوصيات ومقترحات ألبحاث مستقبلية : المبحث الثاني  5-2

 تمهيد  5-2-1

من خالل النتائج , ليه الدراسة الحالية إعرض أبرز ما توصي  في هذا المبحث إلى سيتم التطرق

وبمثابة تعزيز لنقاط , ضعف الوالتي قد تكون لتسليط الضوء على نقاط , ليها إالتوصل تم التي 

 . رحات لعناوين بحثية مستقبلية ثم تقديم مقت,  القوة

 التوصيات  5-2-2

 توصيات لوزارة التربية والتعليم العالي  5-8-8-0

فلسطينية لوضع تصنيف للجامعات يتناسب مع الحاجات والتحديات مؤسسة أو هيئة  اءإنش -9

لتصنيفات متسقة مع ا ,الراهنة والمستقبلية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في فلسطين 

عداد مؤشرات موحدة لقياس التطوير األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي الدولية , بما  وا 

 . فيها الجامعات

بترتيب الجامعات الفلسطينية من حيث التطوير األكاديمي لما لها من إصدار نشرة سنوية  -2

في والتي سوف تساهم بشكل تلقائي , األول لجامعات على إحتالل المركزدور في تشجيع ا

 .رفع مستوى األداء في الجامعات

 : وذلك من خالل النقاط التالية   تعزيز ثقافة اإلختراع  -3

 نللمخترعين الفلسطيني انشاء نقابة. 

   نشر ثقافة اإلختراع من خالل عمل ملتقيات في محافظات الوطن  لتعريف الطلبة

 . باإلختراع والتعرف على مشاكل واحتياجات المخترعين
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  عمل مجموعة من الكتيبات لدعم المخترعين والتعريف بمدي ارتباط إختراعاتهم باحتياجات

  . المجتمع مما يشجع علي خروجها لحيز التطبيق

  الذي يحتوي على كافة (( المبدع الفلسطيني )) كتيب دليل المخترع تحت مسمى إعداد

 . سجيل اإلختراع ومزاياه وتطبيقاتهالمعلومات الخاصة بت

 دراجه على أجندة اإلتحاد الدولي  . عمل معرض ومؤتمر دولي للمخترعين وا 

  طين كعضو إدراج فلس:  لىإوذلك من خالل السعي   تفعيل الحراك الدولي لإلختراعات

الحصول على عضوية فلسطين  ,  WIPO مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 الحصول علي عضوية منظمة دعم الملكية الفكرية ,  IFIA لالتحاد الدولي للمخترعين

WIIPA ,إدراج فلسطين في شبكات المخترعين العرب  . 

 توصيات إلدارة الجامعات الفلسطينية العامة 5-8-8-8

تعزيز أهم مالمح تدويل التعليم الجامعي في الجامعات الفلسطينية وذلك من خالل النقاط  -4

 :التالية

 إضفاء البعد الدولي على البرامج والمقررات الدراسية المتعلقة بالسوق العالمية المحتملة , 

 .وبخاصة في مجاالت التعليم التجاري والصناعي  

 رجية في سياق دولي مع التأكيد على اهمية إتقان تدريب الطالب على إقامة عالقات خا

 .مع مراعاة ثقافة تلك الدول , اللغة األنجليزية كلغة معتمدة عالميًا 

 الةوزارة  قبةل مةن خاصةة ميزانيةات وتخصةيص العلمةي, البحةث مجةالس ودعةم تطةوير 

تاحةة , ومتميةزين محتةرفين أكةاديمين استضةافة يشةمل بمةا والجامعةات  لألكةاديمين الفرصةة وا 

 .الدولية واألكاديمية البحثية بالمراكز لإلنخراط الفلسطينين
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ومن خالل نتائج السةؤال األول المتعلةق بالثقافةة التنظيميةة مةن خةالل البعةد اإلسةتراتيجي فقةد  - 5

 :ارتات الباحثة أهم الخطوات لتعزيز نقاط القوة فيه

  تةةرويج الثقافةةة التنظيميةةة اإلسةةتراتيجية لتصةةبح الخطةةط التشةةغلية علةةى مسةةتوى الكليةةة الواحةةدة

وذلةك مةن خةالل  العمةل علةى , أكثر إنسجامًا مع الخطة اإلستراتيجية على مستوى الجامعة 

وذلةةك عبةةر عمةةل ورشةةات , تعمةيم وتوضةةيح األهةةداف اإلسةةتراتيجية للجامعةةة لجميةةع العةةاملين 

, لحديث عن األهداف االسةتراتيجية علةى مسةتوى الجامعةة والكليةة والقسةم عمل واجتماعات ل

 . وتوزيع هذه  الخطط على العاملين  لما لذلك من مزايا في تعظيم قيمة النتائج التعليمية 

فقةةد , ومةةن خةةالل نتةةائج السةةؤال األول المتعلةةق بالثقافةةة التنظيميةةة مةةن خةةالل البعةةد اإلبةةداعي 6-

 :خطوات لتعزيز نقاط القوة في أدنى فقرتين  ارتات الباحثة أهم ال

  توضةةةةيح األفكةةةةار الجديةةةةدة قبةةةةل إعةةةةالن تطبيقهةةةةا رسةةةةميًا بالجامعةةةةة ومناقشةةةةتها مةةةةع األطةةةةراف

أصةحاب العالقةة وذلةك مةن خةالل عقةد نةدوات وور  عمةل تبةين اهميةة الفكةرة الجديةدة والتةي 

عمةةةل كتيةةب مةةةن رسةةم توضةةةيحي مبسةةةط و , قةةد تكةةةون مسةةاقأ أو تخصصةةةًا أو نظامةةًا جديةةةدًا 

تجربةةةة هةةةذه االفكةةةار علةةةى عينةةةة مصةةةغرة لمعرفةةةة جةةةدوى و , ألهةةةم الخطةةةوات حةةةول تطبيقهةةةا 

 .  تطبيقها 

  وذلةةك مةةن خةةالل, تعزيةةز قيمةةة االبةةداع واالبتكةةار لةةدى العةةاملين عامةةة والمبةةدعين خاصةةة  ,

والمبةةةةادرين باألفكةةةةار  نظةةةةام حةةةةوافز خةةةةاص بالعةةةةاملين المتحمسةةةةين  لألفكةةةةار الجديةةةةدةتبنةةةةي 

  .الجديدة

ومن خالل نتائج السؤال األول المتعلق بالثقافةة التنظيميةة مةن خةالل بعةداإلنفتاح علةى البيئةة  -7

 :الخارجية فقد إرتأت الباحثة أهم الخطوات لتعزيز نقاط القوة فيه 
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   التفكير في تعيين مندوبين من الجامعة  من كافة التخصصات واألقسةام وذلةك بتشةكيل هيئةة

بالتعةةاون مةةع  المؤسسةةات والشةةركات "   هيئةةة التعةةاون األكةةاديمي المجتمعةةي" تحةةت مسةةمى 

ليكونةةوا همةةزة وصةةل بةةين الجامعةةة والمجتمةةع لتحديةةد المشةةكالت المجتمعيةةة ودراسةةتها باسةةلوب 

المناسةةةةبة  وذلةةةك مةةةةن خةةةةالل  عمةةةةل وورشةةةات عمةةةةل ونةةةةدوات لتوعيةةةةة  علمةةةي لتقةةةةديم الحلةةةةول

, حةةول أهميةةة البحةةث العلمةةي فةةي خدمةةة المجتمةةع , الخةةدمات واالنتةةاج  شةةركاتالقةةائمين فةةي 

شةعارهم ان البحةةث العلمةي هةةو العامةل الرئيسةةي فةي حةةل مشةكالتهم  إعةةداد دليةل علمةةي و , وا 

م وتخصصةةةاتهم وخبةةةراتهم المحليةةةة ألعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس وفيةةةه ذكةةةر ألسةةةمائهم ومةةةؤهالته

ومجةةةةاالت إهتمامةةةةاتهم البحثيةةةةة وكفةةةةاءاتهم علةةةةى أن يةةةةوزع الةةةةدليل علةةةةى , والعربيةةةةة والدوليةةةةة 

 .اإلنتاج والخدمات  شركات المؤسسات والهيئات وغيرها من

, باالستاد الى نتيجةة السةؤال الثةاني الةرئيس فةي الدراسةة المتعلةق بمسةتوى التطةوير األكةاديمي -8

وذلةةك  , تفعةةة فقةةد تةةم التوصةل الةةى مجموعةةة مةةن التوصةةيات لتعزيةز نقةةاط القةةوة فيةةهوكونهةا مر 

لشةراء الةدوريات تسهيل مهمة إشتراك أعضاء هيئةة التةدريس فةي األنظمةة العالميةة من خالل 

فةةتح بةةاب و ,  التنويةةع فةةي قواعةةد البيانةةات المتاحةةة لسةةد الحاجةةة البحثيةةةو , والكتةةب األجنبيةةة 

االقتراحةةةات حةةةول أهةةةم قواعةةةد البيانةةةات اإللكترونيةةةة والمجةةةالت والةةةدوريات والكتةةةب التةةةي يلةةةزم 

مةةن , مةةع دراسةةة هةةذه االقتراحةةات وقبةةول أفضةةلها, وجودهةةا كمراجةةع تخةةدم العمليةةة التعليميةةة 

دارة الجامعةةقبل   والعالميةة المحليةة االنترنةت شةبكات تةوفيرو , التنسيق مع عمداء الكليةات وا 

 الجامعةات فةي المختلفةة وربةط المكتبةات المماثلةة, والجامعةات الكليةات مةع الخبةرات تبةادلل

 .الكترونًيا المحلية
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 وذلةةةك مةةةن خةةةالل تصةةةميم" مركةةةز التميةةةز "تفعيةةةل دور مراكةةةز التعلةةةيم والةةةتعلم أو مةةةا يسةةةمى  -1

ز التمي ةة م والنجةةاح فةةي ز فةةي التعلةةيبرنةةامج تطةةوير أكةةاديمي يلبةةي احتياجةةات الهيئةةة األكاديميةةة, وُيعةةز 

الدراسةةية والمحاضةةرات  تنظةةيم فعاليةةات وفةةرص التطةةوير األكةةاديمي, التةةي تتضةةمن اللقةةاءات, الةةتعل م

تشةةةمل أعضةةةاء هيئةةةة ” فةةةرق تعل ةةةم“تشةةةجيع أعضةةةاء الهيئةةةة األكاديميةةةة علةةةى تكةةةوين و , والمةةةؤتمرات

قةةة ومسةةتمرة ومنظمةةة حةةول مجةةاالت  أكاديميةةة مةةن تخصصةةات مختلفةةة ينةةدمجون فةةي نقاشةةات معم 

 . وموضوعات تطويرية مشتركة

ضرورة  نشر الثقافة التنظيمية من خالل األبعاد المطروحة بالبحث   لما لها من عالقة  -91

لنجاح أو فشل وعلى إعتبارها مرتكزًا يعتمد عليه , قوية في تفعيل التطوير األكاديمي 

 . التطويراألكاديمي

 مقترحات إلبحاث مستقبلية   5-8-0

 :من الدراسات حول النقاط التالية للجهد الحالي توصي الباحثة إجراء مزيدإستكمااًل 

 فلسطينية  ومقترحات للتغلب عليهامعوقات التطوير األكاديمي في الجامعات ال. 

 ة ومدى تحقيقها لألهداف الجامعيةتقييم الخطط التطويري. 

 جامعية في تطبيق الخطط التطويريةدور اإلدارة ال. 

  لسطينية ومؤشرات األداء العالميةداء للجامعات الفألبين مؤشرات ادراسة مقارنة. 

 ر األكاديمي للجامعات الفلسطينيةأثر استخدام إدارة الجودة الشاملة على التطوي. 

  راتيجي لتحقيق التطوير األكاديميستإإدارة الجودة الشاملة مدخل. 

 عزيزها بين العاملين واقع الثقافة اإلستراتيجية في الجامعات الفلسطينية وسبل ت .  

 تطوير معايير تميز لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني . 

 واقع التطوير األكاديمي في الجامعات الفلسطينه وسبل تعزيزه. 
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 المصادر والمراجع

 (القران الكريم تنزيل العزيز الكريم) 

 المراجع العربية: أوالً 

اتفاقية  تفعيل ومقومات اإلدارية واالتجاهات المنظمة ثقافة,  2006 ))مصطفى  بكر, أبو .9

للتجارة  العربية المجلة ,الكبر  اإلسكندرية منطقة ومصانع شركات على بالتطبيق الكويز

 (.1)العدد ,(2) المجلد طنطا, جامعة والتمويل ,

 الدار االستراتيجية , الخطة إعداد و االستراتيجي التفكير : ( 2111) مصطفى  بكر, أبو .2

 .القاهرة  التوزيع, و والنشر للطباعة  الجامعية

, واقع تطبيقات ادارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية , (2005)يوسف , أبو فارة  .3

 . 2006, 246-281:ص( 2)العدد , ( 2)المجلد , المجلة االردنية في ادارة االعمال 

الجامعية ,  الدار , والتنظيم االدارة مبادئ(: 2010)وآخرون  السالم قحف , عبد ابو .4

 . االسكندرية

مجموعة النيل العربية  – االتجاهات المعاصرة –الموارد البشرية ( 2111)محمد, أبو النصر  .5

 .مصر, القاهرة , 

التنمية المهنية المستدامة ألستاذ الجامعة في ضوء متغيرات , ( 2004)حافظ , أحمد .6

جامعة , ( العربي الثالث ) ورقة علمية قدمت للمؤتمر القومي السنوي الحادي عشر ,العصر 

   2004, ديسيمبر  18-19,مصر , القاهرة ,عين شمس

التنمية المهنية العضاء الهيئة التدريسية دراسة التجاهات  ,( 2006)رفقية , بامدهف  .7

رسالة ,   بجامعة عدن اعضاء هيئة التدريس نحو برنام  مقترح للتدريس اثناء الخدمة

 .اليمن, جامعة اليمن , دكتوراة منشورة  
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واقع الثقافة التنظيمية السائدة وانعكاساتها في فاعلية بلديات , ( 2011)هدى , بدر .8

, الخليل , جامعة الخليل, رسالة ماجستير غير منشورة , محافظتي الخليل وبيت لحم  

 .فلسطين

إدارة التغيير وعالقته بثقافة المسسسة , , (2115)  كمال ,قاسمي ,زين الدين, برو   .1

مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التسيير الفعال للمؤسسات االقتصادية, كلية العلوم 

 .2115مايو  14-13االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية, جامعة المسيلة, يومي,  

صالح , (2111), المجلس اإلقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار " بكدار " .91 تطوير وا 

 . اإلشكاالت واآلثار المستقبلية -التعليم العالي الفلسطيني  

نحو فهم بنية الثقافة التنظيمية في التعليم التقني في ( 2114) عبداهلل,  البريدي .99

ة مقدمة ضمن مؤتمر تقني ثالث, , دراسة استطالعية مداخلالسعودية كمدخل للتطور

 .المؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني, الرياض 

 مجلةة ,الشراملة  للتنميرة اساسري كمردخل المسسسرة ثقافرة ,( 2113)قةوي  بوحنيةه, .92

 . 2113,  2عدد  الباحث,

إدارة الجودة الشاملة في مسسسات , ( 2111)أغادير  ,جويحان, محمد ,الترتوري  .93

 .االردن , عمان ,  2ط , دار المسيرة للنشر , التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات

دور إدارة التميز في تطوير أداء مسسسات التعليم العالي في , (2111)تغريد,  الجعبري .94

 .فلسطين, الخليل ,جامعة الخليل , رسالة ماجستير غير منشورة  ,  الضفة الغربية

, دار غيداء للنشر ,  إدارة السلوك اإلنساني والتنظيمي, ( 2118) يوسف , الحاج  .95

 .مصر, القاهرة 
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أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسطينية , ( 2015)روال, حجازي .96

 .غزة , الجامعة االسالمية , رسالة ماجستير غير منشورة ,  وعالقتها بإدارة المعرفة

عالم الكتب ,  التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي( 2114) بشير, حداد .97

 .مصر, القاهرة , للنشر

إدارات التطوير ودورها في التنمية المهنية ألعضاء هيئة , ( 2116) حياة , الحربي  .98

الرياض , (  93) العدد , مجلة دراسات في التعليم الجامعي ,  التدريس بالجامعات السعودية

 .ة السعوددي, 

سلوك االفراد والجماعات في منظمات : السلوك التنظيمي , (  2114)حسين ,حريم  .91

 .عمان , دار الحامد للنشر والتوزيع , األعمال 

التنمية المهنية العضاء هيئة التدريس والقيادات االكاديمية , ( 2116)سالمة , حسين .21

, ( العربي الخامس ) لث عشرورقة علمية قدمت للمؤتمر القومي السنوي الثا ,في جامعة بنها

   2116, نوفيمبر 26-27, مصر , القاهرة ,جامعة عين شمس 

الثقافة التنظيمية ودورها في تعزيز المشاركة , (2118)إياد, التميمي, شاكر,الخشالي  .29

باتخاذ القرار لمواجهة التحديات المعاصرة دراسة ميدانية في شركات تكنولوجيا المعلومات 

 2118, عمان , ة العلوم التطبيقية جامع,  االردنية

,  السلوك التنظيمي المفاهيم المعاصرة (2111)محمود , الفريجات, كاظم , خضير  .22

 األردن, عمان , إثراء للنشر والتوزيع, 9ط

التنظيمية وعالقتها بدرجة ممارسة  الثقافة, (2009)عمر , الهمشري , ايمان, الخاليلة .23

ادارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية الحكومية في االردن من وجهة نظر العاملين 
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-263 :ص,((1العدد,(42)الجامعة االردنية المجلد, دارة االعمال إالمجلة االردنية في , فيها

243,2015. 

للمنظمات التعليمية طبقًا للمواصفات اإلدارة االستراتيجية ( 2118)محمد , دروي   .24

 . مصر, القاهرة , عالم الكتب للنشر ,  9ط,  والمعايير العالمية

 . األردن , عمان  , المسيرة دار ,التنظيمي السلوك,   (2011)زاهد ديري, .25

,  العدالة التنظيمية المهمة القادمة إلدارة الموارد البشرية, ( 2116) زايد, عادل محمد .26

 .مصر, منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, القاهرة 
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, رسالة دكتوراة , جامعة  والخاصة. السعودية دراسة ميدانية مقارنة بين المنظمات الحكومية

 . دمشق , سوريا 

مجلة الحكمة للدراسات , أهمية التطوير التنظيمي للمسسسة,(  2195)زوران بو , سعيدة  .28

 (38-26) الجزائر ص, كنوز الحكمة للنشر والتوزيع , اإلجتماعية 

التطوير المهني العضاء الهيئات التدريسية كمدخل لتحقيق (  : 2114)محمد , شاهين .21

تمر النوعية في التعليم الجامعي ورقة علمية قدمت لمؤ ,  جودة النوعية في التعليم الجامعي

 2114, يوليو  3-5, الفلسطيني 

اثربعض عناصر الثقافة التنظيمية على االستعداد  لمواجهة  " ,(2117)ابتهال , شبير .31

 .غزة, الجامعة االسالمية , رسالة ماجستير منشورة, االزمات في مستشفى ناصر الحكومي 

مستو  التنمية المهنية لد  اعضاء الهيئة التدريسية في , ( 2191)حال , الشخشير .39

, نابلس , جامعة النجاح , رسالة ماجستير منشورة ,  جامعة النجاح من وجهة نظرهم 

 .فلسطين
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: الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلنتماء التنظيمي (2005) ,حمد بن فرحان,  لويالش .32

رسالة , ( لعسكرية المدنيين والعسكرييندراسة ميدانية على منتسبي كلية الملك خالد ا)

 .السعودية, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية,  ماجستير منشورة

, 9, طشبكة التطوير التنظيمي في المسسسات الرياضية,( 2116)شيحة, عبد الجواد  .33

 مصر , دار الوفاء, اإلسكندرية

واالبداع االداري في شركتي العالقة بين الثقافة التنظيمية ( 2113)أكثم , الصرايرة  .34

جامعة , مجلة مؤته للبحوث والدراسات,  دراسة مسحية –البوتاس والفوسفات المساهمتين 

 (  231 -987) ص, ( 4)العدد , (  98)المجلد , مؤته 

, , الدار الجامعية الجديدة , القاهرة السلوك التنظيمي( 2113) عبد الباقي,صالح الدين  .35

 . مصر

, مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع , القاهرة  9, ط,السلوك التنظيمي( 2115)محمد الصيرفى, .36

 .مصر

واقع التنمية المهنية العضاء هيئة التدريس المصريين ,  ( 2114)محمد , الصيرفي  .37

 .2117, (  94) عدد ,  مجلة دراسات في التعليم الجامعي, المعارين لبعض دول الخلي  

الثقافة التنظيمية بالوالء التنظيمي للعاملين في   عالقة, ( 2199)منير  , طالب  .38

 .فلسطين , غزة , جامعة االزهر , رسالة ماجستير ,   قطاع غزة  –الجامعات الفلسطينية 

التعليم الجامعي بين رصد الواقع ورس  , ( 2114)محمد, البندري , رشدي, طعيمة  .31

 ,مصر , القاهرة , دار الفكر العربي للنشر ,  التطوير
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 .السعودية, المكرمة 

دراسة  : على مستو  األداء الوظيفي التنظيمية لثقافةا أثر, ( 2118)أسعد, عكاشة  .45

الجامعة , رسالة ماجستير منشورة , في فلسطين Palte تطبيقية على شركة اإلتصاالت

 .غزة , اإلسالمية 

الدار المصرية ,  9ط, التعليم الجامعيرس  جديدة لتطوير , (2111)يوسف , محمود  .46

 .مصر , القاهرة , اللبنانية للنشر 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/97094/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/97094/posts
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 29-21حول االقتصاد الجزائري األلفية الثالثة, كلية العلوم االقتصادية, جامعة البليدة, أيام, 

 .2112, وماي
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 . للنشر, عمان 
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سلسلة الدراسات ) ,  مجلة الجامعة اإلسالمية, في قطاع غزة وأثره على الكفاءة اإلدارية 

 .2117, 516-469ص, (  2) العدد , ( 95)المجلد , ة الجامعة اإلسالمي, ( اإلنسانية 
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 المواقع اإللكترونية : ثالثاً 

موقع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تم الوصول اليه في السةابع مةن شةهر آذار لعةام  .9

 (/https://www.mohe.pna.ps: )م من خالل الرابط التالي 2197

موقةةع جامعةةة النجةةاح الوطنيةةة  تةةم الوصةةول إليةةه فةةي الثةةامن والعشةةرون مةةن شةةهر آذار لعةةام  .2

 (/https://www.najah.edu/ar: )م من خالل الرابط التالي 2198

والعشةرون مةن شةهر آذار لعةام  موقع جامعة بوليتيكنيك فلسطين  تم الوصول إليه في الثامن .3

 (https://www.ppu.edu/p/ar: )م من خالل الرابط التالي 2198
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 اإلستبانة بصورتها النهائية(: 0)ملحق رقم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 جامعة الخليل 
 كلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

 برنام  ماجستير إدارة االعمال 
 

 ,,,حضرات الكوادر األكاديمية اإلدارية األفاضل 
 ,,,السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

دور الثقافة التنظيمية في التطوير األكاديمي للجامعات "تقوم الباحثة ب جراء دراسة بعنوان 
من وجهة نظر األكاديميين اإلداريين في تلك الجامعات  ,  "الضفة الغربية الفلسطينية العامة في 

 .ي إدارة األعمال من جامعة الخليلوذلك إستكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ف

علمًا بأن هذه , لفقرات المرفقة بكل موضوعية ودقةنرجو من سيادتكم التكرم باإلجابة على ا
 .ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقطسرية التامة و المعلومات ستحاط بال

 وتفضلوا مع فائق الشكر والتقدير على حسن تعاونكم
 

 بشائر إبراهيم مسودي  \الباحثة 
 أسامة شهوان. د \شراف إ  

 المعلومات الشخصية : القسم االول 
 .في المكان المناسب (  )التكرم بوضع اشارة  يرجى

 جامعة بيت لحم         جامعة بوليتكنيك فلسطين  جامعة  الخليل              :الجامعة 
    جامعة القدس                             جامعة بيرزيت    جامعة النجاح الوطنية 

  ماجستير                       دكتوراة               :المسهل العلمي
    

  ستاذ مساعد أ    ستاذ مشارك             أ   ستاذ          أ : الرتبة  االكاديمية
             محاضر      مدرس  
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 ابعاد الثقافة التنظيمية : القسم الثاني 

مع وجهة نظرك فيما يطبق في المكان الذي تراه منسجمًا ( )يرجى التكرم بوضع إشارة 
 :بالجامعة التي تعمل بها 

المنظمة  أعضاء تفكير منهج تشكل التي والمعتقدات القيم هي مجموعة :الثقافة التنظيمية  
دراكاتهم , مما  وخارجها المنظمة داخل لألشياء وتفسيرهم مالحظاتهم في أسلوب تؤثر ثم ومن وا 

 .المنظمة رسالة تحقيق ألجل المتبع وأسلوبها اإلدارة األفراد وممارسات سلوك على ينعكس

 الفقرة الرقم
 أوافق 
 أعارض محايد أوافق بشدة

 أعارض
 بشدة

 ستراتيجيإلالبعد ا:  البعد األول 
هو ما يشتمل عليه النظر للمستقبل مع تحليل المتغيرات الداخلية والخارجية للتطوير المستمر في الرؤية والرسالة والسياسات 

 .كاديميالجامعية بما يفي تحقيق متطلبات التطوير األهداف واأل
      ستراتيجية واضحةإلدى الجامعة رؤية  1
      تطور الجامعة رسالتها بناًء على دراستها وفهمها للمستقبل  2
حتياجةةةةةات كافةةةةةة إسةةةةةتراتيجية لتناسةةةةةب إلهةةةةةداف الخطةةةةةة اأتوضةةةةةع  3

 (stakeholders)االطراف  المعنية بالجامعة 
     

هةةةةةداف المحةةةةةةددة فةةةةةي الخطةةةةةةة ألعلةةةةةى معرفةةةةةةة باجميةةةةةع العةةةةةةاملين  4
 ستراتيجيةإلا

     

      ستراتيجيات الجامعة بهدف تقييمها إلتتم مراجعة دورية  5
      في تطوير المؤسسة وقوانينها تساعد سياسات الجامعة  6
      ستراتيجيةإلنجاز الخطط والبرامج طبقًا للخطة اإيتم  7

  Organizingالبعد التنظيمي : البعد الثاني 
مختلف الدوائر واالقسام بطريقة تقود الى تحقيق االهداف  جهود العاملين وتوحيدها فييشمل العملية التي يتم بموجبها تنظيم 

 . بفعالية وكفاءة
      .توجد هيكلية تنظيمية واضحة في الجامعة 1
      .تخاذ القرارالتفويض إل الجامعة إدارةتمنحك  2
فرق العمل لتحقيق التكامل بين الوظائف  الجامعة إدارةتستخدم  3

 .كاديمية المختلفة داخل الجامعةألا
     

      .الصادرة عنها بصورة فاعلةتطبيق القرارات  الجامعة إدارةتتابع  4
 في الجامعة لتحقيق المختلفة قسامألوا الدوائر بين التنسيق يتم 5

 .المطلوبة التغيير عمليات
     

كثر أستخدام تقديراتي الشخصية الي الجامعة الحرية الكافية ينتعط 6
  .من قواعد العمل المكتوبة لتشخيص المشكالت

     

      .ألتزم بالقيام ببعض المهام حتى لو كانت خارج نطاق عملي  7
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 الفقرة الرقم
 أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
 أعارض
 بشدة

 البعد االبداعي  : البعد الثالث 
درجة  ت والحرية بالتعبير وتناقل الخبراو  تطوير المعرفة وفكار الجديدة ألافي تبني  الجامعة إدارة تؤديهالذي يشمل الدور 

 .سبق نحو االبتكار والريادة ألالتكون   المخاطرة بظل بيئة تعليمية منافسة 
         .بداعيإلبيئة حاضنة للعمل ا الجامعة إدارة تعتبر 1
      .جديدة في مقدمة الذين يحاولون تجربة فكرة الجامعة إدارةتكون  2
للتغيرات والمستجدات في البيئة المحيطة  الجامعة إدارةتستجيب  3

 .يجابيإبشكل 
     

      فراد المبدعين والريادينألاستقطاب اعلى  الجامعة إدارةتحرص  4
مع العاملين اصحاب يتم توضيح االفكار الجديدة ومناقشتها  5

 الجامعةفي عالن تطبيقها رسميًا إ لقب العالقة
     

      الجامعة نظام حوافز خاص بالمبدعينفي يتوفر  6
 (  ( Stakeholdersبعد االنفتاح على البيئة الخارجية : البعد الرابع   
الخارجية في تحقيق مصالح  في التشبيك والتواصل مع عدة أطراف انسجامًا منها مع البيئة الجامعة إدارةيشمل الدور الذي تلعبه  

   .  ومتبادلة للبقاء كمنافس قوي في البيئة التعليمية ,  مشتركة
 إدارة بين والتعاون ما التنسيق تحقيق على الجامعة إدارة تعمل 1

 .المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية  ومختلف الجامعة
     

نشطتها أبالتواصل مع عدة جامعات وتتابع  الجامعة إدارة تساهم 2
 .من مؤتمرات وندوات وورشات عمل بشكل فاعل

     

لتطوير  المجتمع ومقترحاتها مؤسسات شكاوى الجامعة إدارة تدرس 3
 .جودة خدماتها 

     

صاالت مع برامج دولية متعددة للمنح والبعثات إت إلدارة الجامعة 4
 .عمال بحثية مشتركة أو  وتبادل الخبرات

     

 في مساهمةالالمتخصصة  لكوادرها المجال الجامعة إدارة تفسح 5

 . المجتمع مؤسسات تطوير
     

 الفرصة المختلفة إلتاحة األعمال قطاعات مع الجامعة إدارة تنسق 6

 عملها أساليب وعلى لديها التقنيات المتوافرة على بالتدريب لطالبها
. 

     

تصةةةال والتواصةةةل مةةةع الخةةةريجين إلاعلةةةى  الجامعةةةة إدارةتحةةةافظ  7
  .ومتابعتهم 

     

سياسات فاعلة في الحصول على التمويل  الجامعة إدارةتتبع  8
  .الخارجي لسد حاجتها 

     

 



  182 

 

 فقرات التطوير االكاديمي  : لقسم الثالث ا
, هو عملية إبداعية تهدف إلى إحداث تغيير في مكونات النظام التعليمي  :التطوير األكاديمي 

والتي تقودها إدارة الجامعة من  خالل دوائر وكليات الجامعة المختلفة من أجل الوصول ألعلى 
 . درجات التميز في المخرجات التعليمية وبالشكل الذي يلبي حاجات المستفيدين ورغباتهم 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

 أعارض  محايد موافق
 

 أعارض 
 بشدة

بتكارات تعرض سنويًا في ا  ختراعات و إعرض  الجامعة إدارةتسهل  1
 .بتكارات العالميةإلمعارض ا

     

من  داءأللحصول على جوائز وميداليات تميز  الجامعة إدارةتسعى  2
 .جهات دولية للهيئة التدريسية

     

داء من أللحصول على جوائز وميداليات تميز  الجامعة إدارةتسعى  3
 .جهات دولية للباحثين

     

داء من أللحصول على جوائز وميداليات تميز  الجامعة إدارةتسعى  4
 .جهات دولية للطلبة

     

ات التطوير األكاديمي في هناك تزايد في مشاركة العاملين في إجراء 5
 .الجامعة

     

بحاثهم في مجالت لها معامل تأثير أبنشر  يونيقوم األكاديم 6
 .  (High Impact Factor Journals)عال

     

      .كاديمية ألعتمادات عالمية للبرامج اإيتم الحصول على  7
كاديمية ألالمستويات ا ايير العالمية للتعليم العالي علىيتم انجاز المع 8

 .كافة
     

على جودة خريجيها للمنافسة في األسواق العربية  الجامعة إدارةتركز  9
 والعالمية

     

يتم عمل اجتماعات دورية رسمية لتباحث أهم القضايا في التطوير  10
 .كاديميألا

     

       . ساتذة بشكل عادل ونزيهألبتعاث لإفرص  الجامعة إدارةتوفر  11
      .بتعاث للطلبة بشكل عادل ونزيه إفرص  الجامعة إدارةتوفر  12
       يتوفر بالجامعة قواعد بيانات للبحث بشكل يسد الحاجة البحثية 13
يوفر مركز التميز فرص للتدريب ضمن برامج قصيرة األمد بشكل  14

 .لألكاديميين كافةمستمر 
     

يوفر مركز التميز فرص للتدريب ضمن برامج قصيرة االمد بشكل  15
   .دمهم عند الخروج لسوق العملمستمر للطلبة تخ

     

 واهلل الموفق ......حسن تعاونكم شاكرة لسيادتكم 
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 قائمة باسماء محكمي اإلستبانة( 8)ملحق 

 

 الجامعة أسماء محكمي اإلستبانة

 جامعة الخليل  صالح الزرو . د 9

 جامعة الخليل محمد الجعبري . د 2

 جامعة الخليل سمير أبو زنيد . د 3

 جامعة الخليل نبيل الجندي. د 4

 جامعة القدس المفتوحة رجاء عسيلي. د 5

 جامعة الخليل فاطمة عيدة . د 6

 جامعة القدس إبراهيم العرمان . د 7

 

  :آخرون

 جامعة الخليل  \المدقق اللغوي  \هشام الشويكي  . د

 جامعة الخليل  \محلل إحصائي  \عناد نواجعة  . د

 الخليل  –مديرية التربية والتعليم  \محلل إحصائي  \مصطفى القواسمة . أ
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 والنوع اإلجتماعي, التصنيف الوظيفي, توزيع العاملين في الجامعات الفلسطينية حسب المسسسة :  ( 0) ملحق رقم 
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كتاب جامعة بيت لحم لتسهيل مهمة الباحثة في جمع البيانات من جامعة  : ( 4) ملحق رقم 

 بيت لحم
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 كتاب جامعة النجاح الوطنية  إلثبات تواجد الباحثة في الجامعة لجمع البيانات(  5) ملحق رقم 
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 من العينة( الجامعة ) طريقة إحتساب حجم الطبقة الواحدة   :  ( 6) ملحق رقم 

 :كما هو مبين في الجدول أدناه , تحديد حجم مجتمع الدراسة لكل طبقة وتظهر  .9

 =حجم المجتمع الكلي للطبقة الواحدة  اسم الجامعة الرقم
 عدد األكاديميون اإلداريون

 40 جامعة الخليل  .1
 19 جامعة  بوليتيكنيك  فلسطين .2
 98 جامعة بيت لحم .3
 76 جامعة القدس .4
 86 بيرزيتجامعة  .5
 88 جامعة النجاح الوطنية  .6

 087 المجموع الكلي
 

لحساب نسبة الطبقة من المجتمع ,قسمة حجم الطبقة الواحدة على حجم المجتمع الكلي  .2

 :الكلي  وتظهر  كما هو مبين في الجدول أدناه

 اسم الجامعة الرقم
 =حجم المجتمع الكلي \حجم الطبقة 

 نسبة الطبقة الواحدة
 %92.23=  327 \ 40 جامعة الخليل  .1
 %5.8=  19327 \ جامعة  بوليتيكنيك  فلسطين .2
 %5.5=  327\ 98  جامعة بيت لحم .3
 %23.24=  327\ 76 جامعة القدس .4
 %26.21=  327\ 86 جامعة بيرزيت .5
 % 26.19=  327\ 88 جامعة النجاح الوطنية  .6
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لتحديد العدد المطلوب من حجم , العينة المطلوبة ضرب نسبة الطبقة الواحدة  في حجم  .3

 :العينة للطبقة الواحدة

 
 الرقم

 
 اسم الجامعة

 حجم العينة الكلي* نسبة الطبقة 
 حجم العينة لكل طبقة  = 

 29=  961*   %92.23 جامعة الخليل  .1
 91=  961% * 5.8 جامعة  بوليتيكنيك  فلسطين .2
 1=  961*  %5.5  جامعة بيت لحم .3
  31= 961% * 23.24 جامعة القدس .4
 44=  961% * 26.21 جامعة بيرزيت .5
 46=  961% *  26.19 جامعة النجاح الوطنية  .6
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 ( 7) ملحق رقم 

األعداد والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية التي تقيس تصورات أفراد عينة الدراسة 

التنظيمية بأبعادها األربعة ومستو  التطوير األكاديمي للجامعات الفلسطينية لمستو  الثقافة 

 العامة حسب متغير الجامعة

 

 ( 0)الجدول رقم                                       

لمتوسطات تصورات افراد عينة الدراسة نحو مستو  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 .سائدة في الجامعات الفلسطينية حسب متغير الجامعةالثقافة التنظيمية ال

 العدد الجامعة المجال
الوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 البعد االستراتيجي
 

 0.45 3.52 20 الخليل
puP 10 4.11 0.36 

 0.55 3.92 9 بيت لحم
 0.56 3.32 34 القدس
 0.50 3.70 41 بيرزيت
 0.48 4.04 39 النجاح
 0.57 3.72 153 المجموع

 البعد التنظيمي
 

 0.43 3.74 20 الخليل
Ppu 10 3.97 0.37 
 0.37 3.83 9 بيت لحم
 0.49 3.53 34 القدس
 0.48 3.92 41 بيرزيت
 0.51 4.02 39 النجاح
 0.50 3.84 153 المجموع

  البعد اإلبداعي

 0.54 3.42 20 الخليل
Ppu 10 4.28 0.44 
 0.41 3.52 9 بيت لحم
 0.49 3.60 34 القدس
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 0.73 3.73 41 بيرزيت
 0.53 3.90 39 النجاح
 0.61 3.73 153 المجموع

 
 
 

 بعد االنفتاح على البيئة الخارجية
 

 

 0.52 3.72 20 الخليل
Ppu 10 4.38 0.34 
 0.50 3.90 9 بيت لحم
 0.35 3.77 34 القدس
 0.72 3.81 41 بيرزيت
 0.38 4.22 39 النجاح
 0.55 3.94 153 المجموع

 الثقافة التنظيمية 

 0.40 3.61 20 الخليل
Ppu 10 4.19 0.31 
 0.36 3.81 9 بيت لحم
 0.38 3.56 34 القدس
 0.52 3.79 41 بيرزيت
 0.41 4.06 39 النجاح
 0.47 3.81 153 المجموع

 

 (8) الجدول رقم

لمتوسطات تصورات افراد عينة الدراسة نحو مستو  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 .التطوير األكاديمي في الجامعات الفلسطينية حسب متغير الجامعة

 العدد الجامعة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.35 3.54 20 الخليل
Ppu 10 4.07 0.40 
 0.44 3.76 9 بيت لحم
 0.39 3.57 34 القدس
 0.60 3.76 41 بيرزيت
 0.50 4.16 39 النجاح
 0.53 3.81 153 المجموع

 


