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ملخص
دف هذﻩ الدراسة إ ى معرفة مستوى الفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة ي ظل
تطبيق نظام  LMDحسب نموذج كام ﺮون  ،Cameronوقد تكون مجتمع الدراسة من
أساتذة جامعة الجلفة ،وتكونت عينة الدراسة من ) (50أستاذا ،واتبعنا املنهج الوصفي
التحلي ي من خالل تطبيق استبيان من إعداد الباحث انطالقا من أبعاد كام ﺮون
لقياس الفعالية التنظيمية ي املؤسسات الجامعية ،وقد أظهرت النتائج أن:
 حسب استجابات ٔالاساتذة كان مستوى الفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة متوسطي ظل تطبيق نظام .LMD
 وجود تفاوت ي استجابات ٔالاساتذة ب ن أبعاد الفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة يظل تطبيق نظام .LMD
 مخ ﺮ التطبيقات النفسية وال ﺮبوية -جامعة قسنطينة 2017 -2
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ﻣﻘﺪﻣﺔ

تعد

الفعالية التعليمية للجامعة الجزائرية القاعدة ٔالاساسية

لإلس ﺮاتيجية ٕالاصالحية املستحدثة منذ سنة  ،2004لقد سعت املنظومة
ٕالاصالحية الجامعية ي ظل هذا التوجه إ ى إعادة هيكلة النظام الجام ي
وفق آلية جديدة عرفت بنظام الهيكلة التنظيمية للنظم الجامعية العاملية.
وقد تم اعتماد هذا النظام وتبنيه نظاما بديال للنظام الكالسيكي،
باعتبارﻩ نظاما فعاال يالءم أك ﺮ التطورات واملستجدات املحلية والعاملية،
ويضمن رفع مستوى الفعالية الداخلية والخارجية ملخرجات الجامعات
الجزائرية بأداء أكاديم عال متم يسمو إ ى مستوى التنافسية العاملية.
ونعتقد أن هذا النظام يس ى ،كما جاء ي أهدافه ،إ ى النوعية والتم
وٕالاتقان ،وإ ى ٕالابداع وٕالانتاج وفق معاي ﺮ الجودة العاملية ،غ ﺮ أننا نرى كما
تب ن من مختلف نتائج البحث ونتائج الدراسات املختلفة ،أن تحقيق
الفعالية املطلوبة ال تتم إال إذا كانت الجامعة الجزائرية ع ى مستوى عال من
الجاهزية لقبول ٕالاصالح وتبنيه ،سواء كان ذلك ع ى مستوى تطوير الجامعة
كمؤسسة أو التطوير امل لهيئة التدريس ،أو تطوير أساليب قبول الطلبة أو
كل ذلك معا ،و ي هذا ٕالاطار جاء نظام ) ل م د( كإصالح جام ي جديد،
كبديل للنظام الكالسيكي الذي ترى انه يحتوي ع ى اختالالت كب ﺮة
أصبحت ت ﺮاكم ع ﺮ السنوات مشكلة أزمات ،ونظرا لوجود عدة أسباب
وعوامل مختلفة أدت إ ى عدم فعالية النظام ي الجامعات الجزائرية سعت
الجامعة الجزائرية جاهدة من اجل إعادة النظر ي نظام تعليمها العا ي لها
ليواكب هذﻩ التطورات الحاصلة ).(1
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فالنظام الذي مس ش مستويات التنظيمية لنسق الجامعات الجزائرية دفع
ا إ ى إجراء تغي ﺮ تنظيم ع ى مستوى الجانب ٔالاكاديم والجانب ٕالاداري للهيكلة
التنظيمية وذلك من أجل مسايرة التغي ﺮات الخارجية وتحقيق الفعالية
التنظيمية .ولتقييم مستوى الفعالية التنظيمية لنظام ل.م.د ي الجامعات
الجزائرية قمنا بدراسة تقييمية لفعالية التنظيمية وفق نموذج كام ﺮون للفعالية
التنظيمية ملؤسسات التعليم العا ي ،مركزين ف ا ع ى الفئة ٔالاساسية للعملية
التعليمية الجامعية و ي عينة من أساتذة جامعة الجلفة.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺴﺎؤﻻﲥﺎ:
ّ
تبنت الجامعة الجزائرية ع ى غرار الدول ٔالاوروبية -نظام الـ ل م د ح
تساير الوضع الذي تمليه عوملة الاقتصاد والتطور التكنولو ي والعلم  ،ل ﺮ ى
مردودها الداخ ي والخار ي ،وملواجهة التحديات الداخلية والخارجية املؤثرة
ع ى بقا ا ونموها وقدر ا ع ى الاستمرار والرفع من مستوى فاعلي ا
التنظيمية وجودة مدخال ا ومخرجا ا .وعليه حاولنا من خالل هذا البحث
تحديد مستوى الفعالية التنظيمية للجامعة الجزائرية ي ظل تطبيق نظام
 LMDحسب نموذج  Cameronبمختلف أبعادﻩ املعتمدة ي الدراسة بدراسة
ميدانية ي جامعة الجلفة ،وكذا دراسة الفروق ي استجابات عينة الدراسة
املتمثلة ي أساتذة كلية العلوم الاجتماعية وٕالانسانية بجامعة الجلفة تبعا
للمتغ ﺮات الديموغرافية )الخ ﺮة ،والوظيفة( انطالقا من التساؤالت التالية :
 -1ما مستوى الفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة ي ظل تطبيق نظام
 LMDحسب نموذج كام ﺮون  Cameron؟
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 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ب ن أبعاد الفعالية التنظيمية لجامعة
الجلفة ي ظل تطبيق نظام  LMDحسب نموذج كام ﺮون  Cameron؟
 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى الفعالية التنظيمية
لجامعة الجلفة ي ظل تطبيق نظام  LMDحسب نموذج كام ﺮون Cameron
تعزى ملتغ ﺮ الخ ﺮة؟
-4توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى الفعالية التنظيمية لجامعة
الجلفة ي ظل تطبيق نظام  LMDحسب نموذج كام ﺮون Cameron
تعزى ملتغ ﺮ الوظيفة؟
ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:

ولإلجابة عن التساؤالت السابقة تم صياغة الفرضيات ع ى النحو التا ي:
 -1نف ﺮض أن مستوى الفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة متوسط ي ظل
تطبيق نظام  LMDحسب نموذج كام ﺮون  Cameronمن وجهة نظر
هيئة التدريس.
 -2يوجد تفاوت ي مستويات أبعاد نموذج كام ﺮون  Cameronللفعالية التنظيمية
لجامعة الجلفة ي ظل تطبيق نظام  LMDمن وجهة نظر هيئة التدريس.
 -3توجد فروق ي استجابات ٔالاساتذة ملستوى الفعالية التنظيمية لجامعة
الجلفة ي ظل تطبيق نظام  LMDحسب نموذج كام ﺮون Cameron
تعزى ملتغ ﺮ الخ ﺮة.
 -4توجد فروق ي استجابات ٔالاساتذة ملستوى الفعالية التنظيمية لجامعة
الجلفة ي ظل تطبيق نظام  LMDحسب نموذج كام ﺮون  Cameronتعزى
ملتغ ﺮ الوظيفة.
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أهمية الدراسة:
تحاول هذﻩ الورقة البحثية التعرف ع ى مستوى الفعالية التنظيمية لجامعة
الجلفة ي ظل نظام  LMDحسب نموذج كام ﺮون  ، Cameronواى معرفة تفاوت ي
مستويات أبعاد نموذج كام ﺮون للفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة ي ظل تطبيق
نظام  ،LMDوالبحث ي الفروق ي استجابات ٔالاساتذة ملستوى الفعالية التنظيمية
تعزى ملتغ ﺮات الديموغرافية )الخ ﺮة ،الوظيفة( ،كذلك إن أهمية هذﻩ الورقة البحثية
ً
تكمن ي النتائج ال سوف يتم استخالصها الحقا نتيجة البحث والتحليل.
أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
الهدف من البحث ما ي ي:
 التعرف ع ى مستوى الفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة ي ظل
تطبيق نظام  LMDحسب نموذج كام ﺮون .Cameron
 التعرف مدى الال ام بأبعاد الفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة ي
ظل تطبيق نظام .LMD
 تقديم خالصة عن مستوى الفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة ي
ظل تطبيق نظام .LMD
اﳌﻔﻬﻮم اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:

تعرف الفعالية التنظيمية إجرائيا ع ى أ ّ ا املحصلة ال ائية ألداء الجامعة
ومدى انعكاس مستوى التفاعل من حيث املواصفات املتمثلة ي ٔالابعاد
الخمسة )رضا املوظف ن عن العمل ،النمو امل لهيئة التدريس ،انفتاح
الجامعة وتفاعلها مع املجتمع ،القدرة ع ى استقطاب املوارد ،الصحة
التنظيمية( ،ومدى قدر ا ع ى التكيف مع البيئة الخارجية )سوق العمل(.
ويقصد ا أيضا مجمل الدرجات املحصل عل ا بعد تطبيق املقياس.
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ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:

يعد مفهوم الفعالية التنظيمية من املفاهيم الحديثة ي ٕالادارة بصفة عامة،
و ي مجال ٕالادارة ال ﺮبوية بصفة خاصة ،حيث إن أول من حاول أن يقدم
ً
ً
تعريفا للفعالية التنظيمية ي مجال ٕالادارة عموما كان برنارد) ،(2أما ي
املجال ٕالادارة ال ﺮبوية فكان كام ﺮون ) (Cameron.1978أول من استخدم هذا
املفهوم حيث أجرى دراسته بعنوان "تقييم الفعالية التنظيمية ي مؤسسات
التعليم العا ي " ).(3
حيث اعتمد برنارد ع ى عنصر الهدف كمؤشر رئيﺴ للفعالية ،واعت ﺮ أن
فعالية أي نشاط مق ﺮنة بمدى النجاح ي تحقيق الهدف الذي أقيم من أجله
هذا النشاط ) .(4أما نورثرافت ونيل ) (Northraft.G.B- Neal.M.Aفإنه
يعرف الفعالية التنظيمية ع ى أ ا "قدرة املنظمة ع ى تحقيق أهدافها ).(5
أما ي املنظمات العلمية الجامعات فنجد أن الفعالية قد تم التعب ﺮ ع ا عن طريق
مؤشري رضا أعضاء الهيئة التدريسية وإنتاجية البحث العلم ي الجامعة).(6
كما ع ﺮ ع ا أيضا بمؤشرات ي :رضا أعضاء الهيئة التدريسية ،واملخرجات
املهنية ،وإدراك إنتاجية القسم والكلية) .(7أما ) (Jauch, et al.1978فاعت ﺮوا إنتاجية
البحث العلم املؤشر الوحيد للفعالية) .(8واعتمد ) (Cameron,1981مؤشرات
الرضا التعليم للطلبة ،والتطور ٔالاكاديم وامل للطلبة ،والتطور الفردي للطلبة،
ورضا العامل ن ي ٕالادارة والقسم والتطور امل والنو ي للقسم والكلية ،والنظام
املفتوح وتفاعل الجماعة ،والقدرة ع ى استثمار املوارد والصحة التنظيمية ليع ﺮ
ا عن الفعالية ي املؤسسات العلمية).(9
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: Cameron

حسب دراسة ليسونز هاثر ي ) (10بعنوان" :أبعاد كام ﺮون للفعالية
التنظيمية ي التعليم العا ي باململكة املتحدة :دراسة مقارنة ع ﺮ ثقافية" قد
حدد بشكل عام بأن ٔالابعاد ال طورها كام ﺮون ي الواليات املتحدة وال
تمثلت فيما ي ي :
 رضا الطالب التعليم  -نمو الطالب ٔالاكاديم  -نمو الطالب امل -نموالطالب الشخ  -رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن العمل -النمو امل
للهيئة التدريسية ونوعي ا –انفتاح املنظمة وتفاعلها مع املجتمع  -القدرة ع ى
استقطاب املوارد أو املصادر والصحة التنظيمية بمفهومها الواسع.
 −ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم

:LMD

هو عبارة عن نظام للتعليم العا ي يتكون من ثالثة مستويات :شهادة
ليسانس - L -شهادة ماس ﺮ –M-شهادة دكتوراﻩ.(11) - D -
ويمكن ٕالاشارة إ ى أن نظام )ل.م.د(  LMDنشأ ي البلدان
الانجلوسكسونية لدوا ي تحس ن نوعية التعليم العا ي ،وهو النظام املعتمد
منذ زمن طويل بجامعات أمريكا الشمالية )الواليات املتحدة وكندا(،
والجامعات ال ﺮيطانية ،ودخل هذا النظام ح التنفيذ ي أوروبا ،ي السنوات
ٔالاخ ﺮة )ابتداء من سنة  (1998ي السربون وضع أربع دول ي فرنسا ،أملانيا،
اسبانيا ،وبريطانيا ،كما طال هذا التشخيص بولونيا عام .( 12).1999
هذا كما شرعت بعض البلدان القريبة منا ي اعتماد نظام
مثل :املغرب وتونس وبعض البلدان العربية ).(13
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وتتضمن هيكلة الدراسة ثالث مراحل :ليسانس ،ماس ﺮ ،دكتوراﻩ ،فاملرحلة
ٔالاوى يتلقى ف ا الطالب تكوينا ملدة ثالث سنوات ي شكل سداسيات) سداسي ن
ي السنة الجامعية( ،ويتكون السداﺳ من وحدات تعليمية أساسية
واستكشافية وأخرى منهجية أو أفقية ،وتتوج هذﻩ املرحلة بالحصول ع ى
ليسانس أكاديم أو مهني ن أما املرحلة الثانية و ي مرحلة املاس ﺮ فتتضمن تكوينا
يمتد لسنت ن )أربعة سداسيات( وقد يكون املاس ﺮ مهنيا أو أكاديميا وأخ ﺮا مرحلة
الدكتوراﻩ وال ت ي مباشرة مرحلة املاس ﺮ وتمتد ملدة ثالث سنوات ).(14
 −ﻣﻔﻬﻮم اﳉﺎﻣﻌﺔ:

يرى علماء التنظيم ال ﺮبوي انه ال يوجد تعريف قائم بذاته أو تحديد
وعالم ملفهوم الجامعة ،لذلك فإن كل مجتمع ين ﺊ جامعته
شخ
ويحدد له أهدافها بناء ع ى ما تمليه عليه مشاكله ومطامحه وتوجهه
السياﺳ والاقتصادي والاجتما ي.
لذلك فالجامعة مؤسسة لتكوين ال تحدد بمفردها أهدافها وتوج ات
تلك ٔالاهداف بل بالعكس فﻬ تتلقاها من املجتمع الذي يعت ﺮ ٔالاساس وهو
الوحيد الذي بإمكانه أن يمدها بالحياة وباملدلول وبالواقع ،وبدراسة متأنية
ملختلف الفروع ؤالانظمة ح التجريدية م ا املدرسة ي الجامعات املنتمية
ألنظمة اجتماعية واقتصادية مختلفة ،يمكننا أن نلمس هذﻩ الحقيقة سواء
ي الجامعات املسماة " اللي ﺮالية " أو الجامعات ٔالامريكية أو جامعات بالد
الاش ﺮاكية ،وبغض النظر عن النظام الذي تنتم إليه ،فان الجامعة تظل
مؤسسة ذات طابع خاص تنشد الاستقاللية لتحقيق أهدافها ي إنتاج
املعرفة ونشرها.
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و ي استقاللية ال تفصلها كلية عن مجتمع بل تظل جزءا ال يتجزأ منه
يع ﺮ ا التوترات والصراعات ال تحدث ي محيطها الاجتما ي وتتأثر بما ذا
املحيط سلبا أو ايجابيا ).(15
الدراسات السابقة:
 -1دراسة كام ﺮون)  (16) (Cameron 1986بعنوان  ":دراسة الفعالية
التنظيمية وعواملها املؤثرة" ،هدفت هذﻩ الدراسة إ ى تحديد العوامل
الرئيسية ال لها عالقة بارتفاع مستوى الفعالية التنظيمية للكليات
والجامعات ي الشمال الشر ي من الواليات املتحدة ،وذلك باستخدام مقياس .
الفعالية التنظيمية الذي كان قد طورﻩ عام  1978أشارت نتائج هذﻩ الدراسة
إ ى أن لبعض الاس ﺮاتيجيات ٕالادارية عالقة بتحسن مستوى الفعالية
التنظيمية ع ﺮ الزمن ،وكانت هذﻩ الاس ﺮاتيجيات موجهة نحو الجوانب
ٔالاكاديمية ،وجمع ٕالايرادات ،والعالقات العامة ،وشئون الطلبة ،والبيئة
الخارجية ،كما كان للبيئة الخارجية ،وعمر الجامعة ونوعها ،أثر ي اختالف
مستوى الفعالية التنظيمية للمؤسسات موضع الدراسة.
 -2دراسة كام ﺮون ) (17) ( Cameron, 1982بعنوان  ":تجريب نموذج
تعدد جماه ﺮ املستفيدين للفعالية التنظيمية" هدفت هذﻩ الدراسة إ ى
الكشف عن فعالية الجامعات باختالف جماه ﺮ املستجيب ن ،حيث طبق
الباحث نموذج الفعالية التنظيمية الذي كان قد طورﻩ ي دراسة سابقة عام
 1978ع ى  29كلية وجامعة ي الواليات املتحدة.
حيث دلت نتائج هذﻩ الدراسة :ع ى أن كل جامعة من هذﻩ الجامعات لها
أداء مختلف بحيث يم ها عن سائر الجامعات ٔالاخرى ،كما تب ن عدم وجود
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فروق ذات داللة إحصائية تعزى الختالف وظائف املستجيب ن ي تقديرهم
ألداء بعض الجامعات .ووجد كذلك أن الجامعات الفعالة تم تفضيلها ع ى
الجامعات ٔالاخرى من قبل املستجيب ن باختالف وظائفهم ،وأن الجامعات غ ﺮ
الفعالة لم يفضلها أي صنف من أصناف وظائف املستجيب ن ،مما دل ع ى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للوظيفة.
 -3دراسة من ﺮ سليمان) (18) (1993بعنوان" الفعالية التنظيمية
للجامعات الرسمية ي ٔالاردن" ،هدفت هذﻩ الدراسة إ ى تقييم الفعالية
التنظيمية للجامعات ٔالاردنية الرسمية ٔالاربع )ٔالاردنية ،ال ﺮموك ،مؤتة ،والعلوم
والتكنولوجيا ٔالاردنية( وبيان أثر اختالف كل من الجامعة ،والرتبة ٔالاكاديمية
ألعضاء الهيئة التدريسية ي تقدير مستوى الفعالية التنظيمية لهذﻩ
الجامعات ،واشتملت العينة أعضاء الهيئات التدريسية ،واستخدم الباحث
مقياس كام ﺮون ) (Cameronللفعالية التنظيمية ،ألبعادﻩ التسعة ،وكان من
أهم نتائج هذﻩ الدراسة ما ي ي-:وجود فروق ذات داللة إحصائية ب ن
الجامعات ٔالاردنية ي مستوى الفعالية التنظيمية لهذﻩ الجامعات ،وذلك ع ى
املقياس الك ي ،وع ى كل بعد من أبعادﻩ التسع.
 كانت جميع الفروق املالحظة ي مستوى الفعالية التنظيمية ،ع ى املقياسالك ي باستثناء الفرق ب ن جامعة ال ﺮموك وجامعة العلوم العلوم
والتكنولوجيا ،وجامعة ال ﺮموك ،مؤتة.
 تدني مستوى الفعالية التنظيمية للجامعات ٔالاردنية الرسمية بشكل عام،حيث كانت كل من جامعة ال ﺮموك ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا ،وجامعة
مؤتة دون املتوسط العام ،أما الجامعة ٔالاردنية ،فقد كان مستوى فعالي ا
التنظيمية بمستوى املتوسط العام ،يختلف ارتفاع أو انخفاض الفعالية
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التنظيمية لكل جامعة من هذﻩ الجامعات باختالف أبعاد الفعالية التنظيمية
التسعة ،لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية ع ى مستوى) (0.05= αب ن
متوسطات درجات أعضاء الهيئات التدريسية ع ى مقياس الفعالية التنظيمية
تعزى إ ى رت م ٔالاكاديمية.
 -4دراسة صالح ردايدة ) (19)(2002بعنوان" الفعالية التنظيمية
لكليات العلوم ال ﺮبوية ي الجامعات ٔالاردنية الرسمية" هدفت هذﻩ
الدراسة إ ى معرفة مستوى فعالية كليات العلوم ال ﺮبوية ي الجامعات ٔالاردنية
الرسمية وبيان أثر اختالف كليات العلوم ال ﺮبوية ي الجامعات ٔالاردنية لجهة
فعالي ا التنظيمية ،وكيف تتضح فعالية هذﻩ الكليات من خالل تحليل
بيانا ا الوصفية وذلك من خالل أعضاء هيأ ا التدريسية حيث اشتملت
عينة الدراسة أعضاء الهيئات التدريسية ،اعتمد الباحث ف ا ع ى ثالث
أدوات أساسية للبحث و ي :مقابالت شخصية مع عمداء الكليات ونوا م
ومساعد م ورؤساء ٔالاقسام ٔالاكاديمية ،واستبانة موجهة إ ى أعضاء الهيئات
التدريسية ،وتوصلت هذﻩ الدراسة إ ى النتائج التالية - :إن فعالية كليات
العلوم ال ﺮبوية ي الجامعات ٔالاردنية الرسمية كانت متوسطة ع ى املقياس
ككل ،وع ى جميع مؤشرات الفعالية باستثناء مؤشر ٕالانتاجية فقد كانت
الفعالية عليه متدنية.
 إن  % 79من أفراد العينة أفادوا بان فعالية كليا م متوسطة ،وحوا ي 6 %م م أفادوا أ ا مرتفعة ،وحوا ي  % 15م م أفادوا أ ا متدنية.
 إن ترتيب أعضاء هيئات التدريس لكليات العلوم ال ﺮبوية حسبتصورهم ملدى فعالية كل م ا كان ترتيبا تنازليا كما ي ئ :الاردنية ،ال ﺮموك،
مؤتة ،الهاشمية.
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 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب ن الكليات ع ى أبعاد الفعاليةالتنظيمية ،كما أن الفروق أتت غ ﺮ ذات داللة فيما يخص بأبعاد الرضا
الوظيفي التالية :الرضا عن ٕالاشراف ،والرضا عن ظروف العمل وكفاءة
الطلبة والكادر.
 ظهرت فروق ذات داللة إحصائية ب ن الكليات ع ى صعيد :إنتاجيةعضو هيئة التدريس ،رضا الطالب ال ﺮبوي ،النمو امل للهيئة التدريسية،
قدرة الكلية ع ى استقطاب مصادرها ،وأبعاد الرضا الوظيفي التالية :الرضا
عن الراتب والامتيازات ٕالاضافية ،والرضا عن التدريس وال ﺮقية والبحث.
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ و إﺟﺮاءاﲥﺎ

منهج الدراسة :قد تم اعتماد املنهج الوصفي التحلي ي ي الدراسة الحالية
الذي يصف العالقة ب ن عدد من املتغ ﺮات" ،ويعرف بأنه احد أشكال
التحليل والتفس ﺮ العلم املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها
كميا عن طريق جمع البيانات ومعلومات معينة عن ظاهرة أو مشكلة
وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة ).( 20
ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ:
تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما ي ي:
 الحدود املكانية :تم إجراء الدراسة الحالية بكلية العلوم الاجتماعيةوٕالانسانية بجامعة زيان عاشور بالجلفة.
 الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة الحالية ي شقها التطبيقي خاللالف ﺮة املمتدة ب ن 2016/12/20 :إ ى .2017/01/17
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 الحدود البشرية :تم إجراء الدراسة الحالية ي شقها التطبيقي ع ىأساتذة من جامعة الجلفة.
ﳎﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:

تكون مجتمع الدراسة من أساتذة من جامعة الجلفة خالل املوسم
) ،(2017-2016أجريت الدراسة ع ى عينة قصدية قوامها 50
الدراﺳ
أستاذ جام ي بكلية العلوم الاجتماعية وٕالانسانية من مختلف التخصصات.
أداة اﻟﺒﺤﺚ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ:

تم تطبيق الاستبيان ع ى عينة استطالعية مقدرة بـ ) (50فرد وقد تم
ضبط هذا العدد بعد استبعاد الاستمارات ال ال تتوفر ع ى ٕالاجابات الكاملة
واملعطيات الكافية إ ى  50فرد ،ألجل حساب الخصائص السيكوم ﺮية
للمقياس ن والتأكد من صالحي ا.
 −اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:
تـ ّـم الاعتمــاد فــي هــذﻩ الدراســة علــى استبيان الفعالية التنظيمية من
إعداد الباحث ويتكون هذا الاستبيان من  25بند تقيس خمسة أبعاد ،وتبلغ
أع ى درجة لالستبيان ) (125درجة وأقل درجة ) (25درجة يجيب ٔالافراد
ببدائل ٕالاجابة الخمسة )موافق بشدة -موافق-م ﺮدد-غ ﺮ موافق-غ ﺮ موافق
بشدة( ،أعطيت أوزان تراوحت ب ن ) (1-5حسب تسلسل ٕالاجابة ،وتم
حساب مستويات الاستبيان حسب قانون لكارت الخماﺳ فكانت كالتا ي-25:
 45مستوى منخفض جدا 65-45 ،مستوى منخفض 85-65 ،مستوى
متوسط 105-85 ،مستوى مرتفع 125-105 ،مستوى مرتفع جدا.
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−اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن :للتأكد من صالحية الاستبيان ع ى

البيئة الجزائرية ،قمنا بتطبيق الاستبيان ع ى أفراد عينة الدراسة ،وحساب
معامل الصدق والثبات بعدة طرق ي:
 .1ﺻﺪق اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن :

.1.1الصدق التمي ي )املقارنة الطرفية(ّ :
تم الاعتماد لحساب صدق
الاستبيان ع ى الصدق التمي ي ،حيث ّ
تم ترتيب الدرجات من ٔالادنى إ ى
ٔالاع ى بحيث تم أخذ  %27من أع ى التوزيع و %27من درجات أدنى التوزيع
فكان عدد ٔالافراد ) (14فردا ،وبعد ذلك ّ
تم حساب ) (Tملعرفة الفروق ب ن
املجموعت ن ،والجدول التا ي يوضح ذلك :
جدول رقم ) (01يمثل نتائج صدق املقياس بطريقة الصدق التمي ي.
<l^ÂçÛ¥
]<Çj¹
]< <íÞ…^Ï¹] < <Œ^Ï¹
]<íÂçÛ
8.42 58.07 14
]<íé×Â^ËÖ
]< <^éÞ‚Ö
26 14.64
]<íÂçÛ] <íéÛé¿ßjÖ
3.25 93.42 14
]< <^é×ÃÖ
N

X

S2

T

]<íÖ÷‚Ö
Df
]<íéñ^’uý
<Ù]
<^éñ^’uc

نالحظ من خالل الجدول رقم )ّ (01أن:

قيمة ) (tبلغت القيمة ) (14.64عند درجة الحرية ) (26بمستوى الداللةٕالاحصائية ) (0.000أي توجد فروق ذات داللة إحصائية ي الاستبيان ب ن
املجموعت ن ،وذلك لصالح املجموعة العليا أي أن الاستبيان لديه قدرة
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تمي ية ،حيث بلغ متوسط املجموعة العليا  93.42بينما متوسط املجموعة
الدنيا بلغ  58.07وهذا ما يؤكد ّأن الاستبيان صادق.
.2.1صدق الاتساق الداخ ي  :Internal Consistencyصدق الاتساق
الداخ ي من أهم أنواع الصدق ال يمكن استخدامها للتحقق من صدق
ٔالاداة ،وللتحقق من صدق الاتساق الداخ ي قمنا بحساب ارتباط درجة كل
بعد بالدرجة الكلية لالستبيان ،واتضح ّأن هناك ارتباط ب ن كل محور
بالدرجة الكلية لالستبيان حيث ّأن كل هذﻩ ٔالابعاد صادقة عند مستوى
الداللة) ،(0.000بالتا ي الاستبيان صادق.
.2ثبات الاستبيان :اعتمد الباحثان ي الحساب الطرق التالية:
.1.2ثبات الاستبيان بطريقة ألفا-كرونباخ  :Cronbach Alpha Mتمت
معالجة البيانات بطريقة ألفا – كرونباخ لالستبيان فكانت النتائج املحصل
عل ا ّأن معامل الثبات بلغ القيمة ) (0.741لالستبيان وهذا يدل ع ى الثبات
وبما ّأن هذﻩ القيم تق ﺮب من الواحد فﻬ قيمة عالية وتدل ع ى الثبات
املرتفع لالستبيان وبالتا ي فهو ثابت.
.2.2حساب ثبات الاستبيان بطريقة التجزئة النصفية  :Split-Halfيتم
حساب معامل الارتباط ب ﺮسون ب ن نصفي الاختبار باستخدام معادلة
جوتمان ،اعتمدنا ي حساب الثبات ع ى طريقة التجزئة النصفية والتأكد
من الثبات بطريقة جوتمان ،والجدول يلخص لنا نتائج معالجة البيانات
بطريقة التجزئة النصفية كما ي ي:
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جدول رقم ) (02يمثل نتائج معامل ثبات املقياس بطريقة التجزئة
النصفية
]<Çj¹
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نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم ) (02أن:
 قيمة معامل ثبات الاستبيان بطريقة التجزئة النصفية وصلت إ ى) (0.60قبل التصحيح وبعد التصحيح بطريقة جوتمان وصلت القيمة إ ى
) (0.66و ي قيمة عالية ّ
بالتا ي الاستبيان ثابت.
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ:

باالستعانة بالحزمة ٕالاحصائية للعلوم الاجتماعية  ،spssي تطبيق
ٔالاساليب التالية:
 ٕالاحصاء الوصفي باستخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطاتالحسابية والانحرافات املعيارية لتحديد الدرجات ،استخدام معامل الارتباط
ب ﺮسون ملعرفة معامالت الارتباط ي الصدق والثبات ،باإلضافة إ ى معرفة
العالقة ب ن املتغ ﺮين ،معامل ألفا كرومباخ لحساب الثبات.
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ﻋﺮض وﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ:
.1ﻋﺮض وﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﱃ :مستوى الفعالية التنظيمية

لجامعة الجلفة متوسط ي ظل تطبيق نظام  LMDحسب نموذج كام ﺮون
 Cameronمن وجهة نظر ٔالاساتذة "
وللتأكد من صحة الفرضية تم حساب املتوسط الحسابي الفر
واستخدمنا اختبار) (Tكما تم حساب املتوسط الحسابي والانحراف املعياري
ملستوى الفاعلية التنظيمية ،انطالقا من استجابات الهيئة التدريسية ع ى
الاستبيان ككل والجدول املوا ي يوضح ذلك:
جدول رقم) :(03يمثل املتوسط الحسابي والانحراف املعياري ونتائج
اختبار) (Tملعرفة مستوى الفعالية التنظيمية
<í‰]…‚Ö]<l]ÇjÚ
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نالحظ من خالل الجدول رقم)ّ (03أن:
 قيمة ) (Tبلغت القيمة  3.25ي مستوى الفعالية التنظيمية وكانتقيمة املتوسط الحسابي  76.72بانحراف معياري قدر بـ  14.59بينما املتوسط
الحسابي الفر  85عند درجة حرية  49وبمستوى داللة  0.000و ي قيمة
دالة إحصائيا ،وهذا يع انه توجد فروق ب ن متوسط استجابات العينة
واملتوسط الفر ومنه يمكن الاعتماد ع ى متوسط الحسابي للعينة ،إذن
تحققت الفرضية ،أي مستوى الفعالية التنظيمية للجامعة متوسط ،الن
368

<Ý^¿Þ<ÐéfŞi<Ø¾<»<íè†ñ]ˆ¢]<íÃÚ^r×Ö<íéÛé¿ßjÖ]<íéÖ^ÃËÖ]<ïçjŠÚ

<

القيمة تقع ضمن املستوى من  85-65املستوى املتوسط ،اتفقت هذﻩ
النتيجة مع دراسة صالح ردايدة ) (2002حيث سجلت أن مستوى الفاعلية
التنظيمية متوسط ،بينما اختلفت مع دراسة من ﺮ سليمان) (1993فقد وجد
مستوى متوسط للفعالية التنظيمية ،يمكن تفس ﺮ هذﻩ النتيجة انطالقا من
استجابات هيئة ٔالاساتذة ال صرحت بعدم وجود مشاكل ي الاتصال ب ن
أعضاء ٔالاساتذة بي م وب ن الطلبة وٕالادارة ،والجامعة تحاول مواكبة
متغ ﺮات البيئة املتجددة وحاجات املجتمع املتغ ﺮة والانفتاح ع ى كل ما هو
جديد ومواكبته ي ح ن أن هناك بعض النقائص أد ى ا ٔالاساتذة تمثلت
مثال ي ظروف التدريس ،البيئة الجامعية ،غياب بعض الخطط وال ﺮامج
التعليمية والتكوينية من طرف الهيئة الوصية لهذا النظام ،وضعف التوجيه
من خالل غياب بعض املناش ﺮ والقوان ن املؤطرة لبعض العمليات التعليمية
وٕالادارية ي الجامعة وتبقى هذﻩ النتيجة عامة وتحتاج إ ى تفصيل أك ﺮ ي
أبعاد الفعالية التنظيمية وهذا ما سنجيب عنه ي الفرضية الثانية.
−2ﻋﺮض وﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻧﺺ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ " يوجد تفاوت
ي مستويات أبعاد نموذج كام ﺮون  Cameronللفعالية التنظيمية
لجامعة الجلفة ي ظل تطبيق نظام  LMDمن وجهة نظر ٔالاساتذة"
وللتحقق من صحة هذﻩ الفرضية تم حساب املتوسط والانحراف
املعياري ملستويات أبعاد الفاعلية التنظيمية لدى عينة الدراسة والنتائج
موضحة ي الجدول ن املوالية:
<ïçjŠÚ
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جدول ) (04يمثل فئات مستويات الضغوط ي أبعاد الفاعلية
التنظيمية ألداة الدراسة.
جدول ) (05يمثل املعطيات الوصفية ملستويات أبعاد الفاعلية التنظيمية.
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من خالل الجدول ن ) (04و) (05يتضح ّأن:
 جميع املتوسطات ي مستوى الفاعلية التنظيمية متفاوتة حيث احتلالبعد ٔالاول املتمثل ي رضا املوظف ن عن العمل ال ﺮتيب ٔالاول بلغ متوسط
البعد  17.38والانحراف املعياري بلغ قيمة  3.88وقد جاء مستوى هذا البعد
متوسط  .واحتل البعد الثاني املتمثل ي النمو امل لألساتذة ،ال ﺮتيب الثاني
حيث بلغ متوسط البعد الثاني  17.10والانحراف املعياري بلغ قيمة 4.13
وكان مستوى هذا البعد متوسط ،واحتل البعد الثالث املتمثل ي انفتاح
الجامعة وتفاعلها مع املجتمع ال ﺮتيب الخامس حيث بلغ متوسط البعد
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الثالث  12.52والانحراف املعياري  3.24وجاء مستوى هذا البعد منخفض،
واحتل البعد الرابع املتمثل ي القدرة ع ى استقطاب املوارد ال ﺮتيب الرابع
حيث بلغ متوسط البعد الرابع  14.44والانحراف املعياري بلغ قيمة 4.71جاء
مستوى هذا البعد متوسط واحتل البعد الخامس املتمثل ي الصحة
التنظيمية ال ﺮتيب الثالث حيث بلغ متوسط البعد الخامس 15.28
والانحراف املعياري بلغ قيمة  4.21وجاء مستواﻩ متوسط ،إن هذﻩ النتائج
السابقة املتمثلة ي وجود مستويات متوسطة ألغلب أبعاد الفعالية
التنظيمية حسب وجهة نظر ٔالاساتذة لكلية العلوم الاجتماعية وٕالانسانية
بجامعة الجلفة وحسب ما أشارت إليه مؤشرات ٕالابعاد نجد أ م يتمتعون
بمستوى متوسط عن الرضا عن العمل والنمو امل وقدرة الجامعة ع ى
استقطاب املوارد والصحة التنظيمية بينما يتمثل انخفاض مستوى الفعالية
التنظيمية ي بعد انفتاح الجامعة وتفاعلها مع املجتمع يرجع إ ى غياب بعض
ٔالانشطة والفعاليات املوجهة لخدمة املجتمع أو نقصها وغياب نس ي توجه
الجامعة نحو الحفاظ ع ى الهوية الثقافية للمجتمع وعدم مواكبة الجامعة
ملتغ ﺮات البيئة ،نقص ي توف ﺮ امليكان مات وٓالاليات املختلفة من التجه ات
البيداغوجية والعلمية والبشرية والهيكلية وٕالاعالمية لتفعيل هذا لنظام،
نقص ي الدورات التكوينية ألعضاء ٔالاساتذة ال تمك م من ٕالاملام باملهارات
الواجب توفرها ملمارسة أدوارهم البيداغوجية ي ظل هذا النظام ،نقص
بعض الاس ﺮاتيجيات ٕالادارية ال لها عالقة بتحس ن مستوى الفعالية
التنظيمية لتفعيل هذا لنظام حسب ما أدلت به استجابات عينة ٔالاساتذة
ملؤشرات أبعاد الدراسة وهذا حسب ما أكدته نتائج دراسة كام ﺮون
 :Cameron1986أن لبعض الاس ﺮاتيجيات ٕالادارية الناجعة لها عالقة
بتحس ن مستوى الفعالية التنظيمية ع ﺮ الزمن ،وهذﻩ ٕالاس ﺮاتيجية موجهة
نحو الجوانب ٔالاكاديمية وجميع ٕالايرادات والعالقات العامة وشئون الطلبة
والبيئة الخارجية ،كما أكد أن للبيئة الخارجية ،وعمر الجامعة ونوعها ،أثر ي
اختالف مستوى الفعالية التنظيمية للمؤسسات الجامعية.
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 .3عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة " :توجد فروق ذات دالة
إحصائيا عند ) (α=0.05ي استجابات ٔالاساتذة ملستوى الفعالية
التنظيمية لجامعة الجلفة ي ظل تطبيق نظام  LMDحسب نموذج
كام ﺮون  Cameronتعزى ملتغ ﺮ سنوات الخ ﺮة".
وللتحقق من صحة فرضيتنا استخدمنا اختبار) (Tكما تم حساب
املتوسط والانحراف املعياري ملستوى الفاعلية التنظيمية ،والنتائج يوضحها
الجدول رقم ). (06
جدول رقم) :(06يمثل املتوسط الحسابي والانحراف املعياري ونتائج
اختبار).(T
<í‰]…‚Ö]<l]ÇjÚ
<ïçjŠÚ
]<íé×Â^ËÖ
]<íéÛé¿ßjÖ

<5<<I<<1

<l]çß‰
<10<<I<<6

<l]çß‰

< 
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X

S



DF

13.97 81.95
2.24

<14.07 72.93 <29

48

]<íÖ÷‚Ö
]íéñ^’uý
<Ù]
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ّ
حيث يت ن من الجدول أنه :
 توجد فروق دالة إحصائيا ب ن استجابات ٔالاساتذة ذوي الخ ﺮة من سنةإ ى  5سنوات ؤالاساتذة ذوي الخ ﺮة من  6سنوات إ ى  10سنوات ي مستوى
الفاعلية التنظيمية حيث بلغت قيمة ) 2.24 (tعند درجة حرية  48ومستوى
داللة  0.030و ي قيمة أقل من مستوى الداللة  0.05وبلغ املتوسط
الحسابي لدى ٔالاساتذة ذوي الخ ﺮة من سنة إ ى  5سنوات  81.95وانحراف
معياري  ،13.97واملتوسط الحسابي عند ٔالاساتذة ذوي الخ ﺮة من  6سنوات
إ ى  10سنوات  72.93وانحراف معياري  14.07بالتا ي تحققت الفرضية
ونقبلها أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية
)(α=0.05ملستوى الفعالية التنظيمية للجامعة تعزى ملتغ ﺮ سنوات الخ ﺮة
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لصالح ٔالاساتذة ذوي الخ ﺮة من سنة إ ى  05سنوات ويمكن تفس ﺮ هذﻩ
النتيجة بأن سنوات الخ ﺮة تؤثر ي الفاعلية التنظيمية ؤالامر راجع أن تكوين
ٔالاساتذة ذوي الخ ﺮة من سنة إ ى  5سنوات كان ضمن نظام الجديد فهم ع ى
دراية بمناهجه وتوجهاته.
 .4عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة" :توجد فروق ذات دالة
إحصائيا عند ) (α=0.05ي استجابات ٔالاساتذة ملستوى الفعالية
التنظيمية لجامعة الجلفة ي ظل تطبيق نظام  LMDحسب نموذج
كام ﺮون Cameronتعزى ملتغ ﺮ الوظيفة"
وللتحقق من صحة فرضيتنا استخدمنا اختبار) (Tكما تم حساب املتوسط
والانحراف املعياري ملستوى الفاعلية التنظيمية ،والنتائج يوضحها الجدول املوا ي:
جدول رقم) :(07يمثل املتوسط الحسابي والانحراف املعياري ونتائج
اختبار).(T
<í‰]…‚Ö]<l]ÇjÚ
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ّ
يت ن من الجدول رقم ) (07أنه :

 ال توجد فروق دالة إحصائيا ب ن استجابات ٔالاكاديمي ن ؤالاساتذةٕالاداري ن ي مستوى الفاعلية التنظيمية حيث بلغت قيمة ) 0.73 (tعند
درجة حرية  48ومستوى داللة  0.468و ي قيمة أك ﺮ من مستوى الداللة
 0.05وبلغ املتوسط الحسابي لدى ٔالاساتذة ٔالاكاديمي ن  77.71واملتوسط
الحسابي عند ٔالاساتذة ٕالاداري ن  74.40أي لم تتحقق الفرضية ونقبل
الفرضية الصفرية التالية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
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داللة إحصائية ) (α=0.05ملستوى الفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة ي ظل
تطبيق نظام  LMDتعزى ملتغ ﺮ الوظيفة ويمكن تفس ﺮ هذﻩ النتيجة ّ
بأن
الوظيفة ال تؤثر ي الفاعلية التنظيمية ،نجد أن النتيجة هذﻩ اتفقت مع
نتيجة دراسة كام ﺮون)  (Cameron 1978حيث لم يجد اثر ملتغ ﺮ الوظيفة
حسب ما أظهرته نتائج دراسته لتقييم الفعالية التنظيمية ملؤسسات التعليم
العا ي ،ي ح ن لم يجد فروق دالة إحصائيا تعزى الختالف وظائف
املستجيب ن ي تقديرهم ألداء بعض الجامعات ي دراسته لتجريب نموذج
تعدد جماه ﺮ املستفيدين للفعالية التنظيمية إلبعاد املقاييس املستخدمة
للفعالية التنظيمية ألعضاء ٔالاساتذة لدى مؤسسات التعليم العا ي.
اﳋﺎﲤﺔ

يمكن القول أن جميع فرضيات الدراسة قد تحققت حيث توصلت
الدراسة إ ى عدد من النتائج من أهمها أن مستوى الفعالية التنظيمية
لجامعة الجلفة ي ظل تطبيق نظام  LMDمتوسط ،كما تحقق وجود فروق
ذات داللة إحصائية ب ن أبعاد الفعالية التنظيمية ،انطالقا من نتائج هذﻩ
الدراسة املطبقة ع ى عينة الدراسة ،يمكن قد تفسر من عدة نوا ي متعلقة
بآليات تطبيق هذا النظام ،إذ أن املرجو واملأمول منه أن ترتفع فاعلية
املؤسسة الجامعية الجزائرية ككل .فحسب دراسة )براجل ،(83-82 .2014إذ
أكدت أن ٔالاهداف املأمولة من تطبيق هذا النظام ،و ذﻩ الصيغة التنظيمية
والهيكلية له ال تختلف عن الصيغة التقليدية إال ي بعض الجوانب الشكلية
ال شملت تغي ﺮ التسمية ،تقليص املدة الزمنية ي التكوين من أربع سنوات
إ ى ثالث سنوات ،توحيد الجذوع املش ﺮكة حسب امليادين ،كما أن التسي ﺮ
واملعامالت ٕالادارية والبيداغوجية تتسم باملمارسات الجافة والتعقيد
والب ﺮوقراطية وغياب لألهداف املتعلقة بتطبيق تكنولوجيات الاتصال وٕالاعالم ي
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املصالح ٕالادارية والبيداغوجية وكذا غياب نظام تقييم ٔالاداء فعال لألساتذة
والطلبة واملوظف ن وٕالاداري ن ،لذلك فان الضرورة تستد ي إعادة النظر ي آليات
تطبيق هذا النظام من مختلف جوانبه ٕالادارية التنظيمية والبيداغوجية لضمان
رفع مستوى الفعالية التنظيمية للجامعة الجزائرية بمختلف جوان ا والوصول إ ى
تحقيق ٔالاهداف املرجوة من هذﻩ ٕالاصالحات ال هدفت إ ى موافقة املعاي ﺮ
الفعالية التنظيمية والتعليمية املعمول ا عامليا.
اﳌﺮاﺟﻊ
 -1ع ي براجل ،دراسة تقييمية ملدى فعالية نظام ل  .م  .د ) (LMDي مؤسسات
التعليم العا ي ي ضوء أراء ٔالاساتذة والطلبة ،الجزائر ،2014 ،ص .10
2- Barnard, C., The Function of the Executive, Cambridge, Mass: Harvard
University Press. 1938. p 201.

 -3ماهر صالح بنات ،الفعالية التنظيمية للجامعات الفلسطينية :الجامعة ٕالاسالمية
بغزة -دراسة حالة ،رسالة ماجست ﺮ ،غزة ،2002 ،ص .64
4-Barnard, C., 0p.cit 20

 -5العايب رابح ،اس ﺮاتيجيات التكوين امل املتواصل ي املؤسسات الاقتصادية
وتأث ﺮها ع ى فعالية تسي ﺮ املوارد البشرية ،أطروحة دكتوراﻩ ،غ ﺮ منشورة،جامعة
قسنطينة الجزائر إشراف أ .د .لوكية الهاشم  ،2002 ،ص.211
6 - S. Coltrin; W. F. Clueck, "The Effect of Leadership Roles on the Satisfaction
Productivity of university Research Professors", Academy of Management
Journal, 20, 1, 1977,p p 104-105 .
7- W.W.Hill; W. L. French, «Perceptions of the power of Department Chairman
professors", Administrative Science Quarterly, 11, 3, (1966), pp 554-555.
8- L. R. Jauch; W. F. Cluek; R. N. Osborn, "Organizational Loyalty, Profession
commitment, And Academic Research Productivity", Academy of
management Journal, 21, 2(1978), p 87.
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9- K. S. Cameron, "Domains of Organizational Effectiveness in Colleges
Universities" Academy of management Journal, 24, 1, (1981), pp. 30-32.
10 -Lysons, Art, & Hatherly, David, Cameron’s Dimensions of Effectiveness in
Higher Education in the U.K.: A Cross-Cultural Comparison. Higher
Education, 1992 23.3 pp 221-30.

 -11الدليل العلم لتطبيق ومتابعة ل.م.د ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر،
جوان  ،2011ص.13-11
 -12بادي مراد ،القيادة ٕالادارية وعالق ا بتنفيذ نظام
للنشر والتوزيع ،الطبعة ٔالاو ى ،2015 ،ص .198

.LMD

الجزائر  :دار طليطيلة

 -13تحميل املوقع يوم  2016/12/28ع ى الساعة .www.etnoca.frsto. 10:30
 -14املرسوم التنفيذي رقم  256-08مؤرخ ي 19اوت  ،2008الصادر بالجريدة
الرسمية عدد 48الصادرة بتاريخ 24 :أوت .2008
 -15دليو فضيل ،لوكية الهاشم  ،سفاري ميلود ،املشاركة الديمقراطية ي تسي ﺮ
الجامعة ،منشورات جامعة قسنطينة ،2006 ،ص .78
16- Cameron, K., (1986). A Study of Organizational Effectiveness and Its
Predictors. Management-Science, 32, 1, p 87-112.
17- Cameron, K., An Empirical of the Multiple Constituencies Model of
Organizational Effectiveness, National center for Higher Education Management
System, Boulder, Colorado (ERIC Document Reproduction Services No. ED1982.
271069).

 -18من ﺮ محمود عبد الرحيم سليمان ،الفعالية التنظيمية للجامعات الرسمية ي
ٔالاردن ،رسالة ماجست ﺮٔ ،الاردن ،1993 ،ص :ي ،ك ،ل.
 -19صالح حسن ،شحادة ردايدة .الفعالية التنظيمية لكليات العلوم ال ﺮبوية ي
الجامعات ٔالاردنية الرسمية .أطروحة دكتوراﻩٔ ،الاردن.،2001 ،ص :ك.
 -20ع ي معمر عبد املؤمن ،البحث ي العلوم الاجتماعية الوج ي ٔالاساسيات واملناهج
والتقنيات ،منشورات جامعة  7أكتوبر ،ليبيا ،بدون طبعة ،2008 ،ص .287
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