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تقييم مستول الفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة في ظل نظاـ LMD
حسب نموذج كامركفCameron
 دراسة ميدانية على عينة من أساتذة كلية العلوـ االجتماعية كاإلنسانية بجامعة الجلفة –أ .بلوؿ احمد جامعة زياف عاشور الجلفة
أ .اسماعيل بلوؿ جامعة زياف عاشور الجلفة
ملخص:
هتدؼ ىذه الدراسة إُف معرفة مستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ  lmdحسب مبوذج
كامركف  ،Cameronحيث تكونت عينة الدراسة من ( )50أستاذ ،من كلية العلوـ االجتماعية كاإلنسانية
جبامعة اعبلفة اختَتت بطريقة عشوائية ،كما اتبع الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي للدراسة ،مع تطبيق استبياف من
إعداد الباحث انطالقا من أبعاد كامركف  Cameronؼبعرفة مستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل
نظاـ  ، LMDكقد أظهرت النتائج أف:
 حسب استجابات عينة األساتذة كاف مستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة متوسط يف ظل نظاـ .LMD كجود تفاكت بُت مستويات أبعاد الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ  LMDحسب استجابات عينةاألساتذة.
عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت استجابات الذكور كاإلناث يف الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ LMDحسب استجابات عينة األساتذة.
الكلمات المفتاحية :اعبامعة ،الفعالية التنظيمية ،نظاـ  ، LMDمبوذج كامركف. Cameron
Abstract:
The current study aims to know the level of the organizational
effectiveness at Djelfa University among the LMD system according to
Cameron's model. The sample of the study consisted of (50) teachers
from the Faculty of Social and Human Sciences at Djelfa University
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which randomly selected. The researcher applied descriptive analytical
method and applied questionnaire prepared by himself focused on
dimensions of Cameron to determine the level of organizational
effectiveness of Djelfa University among the LMD system, the results
showed that:
- According to the responses of the sample's member, the level of
organizational effectiveness at the University of Djelfa was average
among the LMD system.
- There is a difference between the levels of the organizational
effectiveness of the University of Djelfa among the LMD system
according to the teachers responses
- There were no statistically significant differences between male and
female responses in the organizational activity of the University of Djelfa
among the LMD system according to the teachers' responses.
Keywords: University, Organizational Effectiveness, LMD System,
Cameron's Model.
مقدمة
 كمنطلقا لبلوغ، باعتباره مدخال للتنمية اجملتمعية الشاملة،وبتل التعليم العاِف مكانة بارزة يف اجملتمعات اؼبعاصرة
 كأداة أساسية الغٌت عنها لتمكُت الدكؿ من مواجهة التحديات،اجملتمعات اؼبكانة اؼبرموقة على مستول العاَف
. اإلقليمية كاحمللية،كاؼبتغَتات البيئية العاؼبية
فمن ىذا اؼبنطلق قبد أف اعبامعة اعبزائرية تسعى لتحقيق اعبودة كالفعالية على كافة اؼبستويات التنظيمية
كالبيداغوجية اليت أضحت يف الوقت الراىن أساس اؼبنافسة كضركرة حتمية ؼبواجهة التحديات االقتصادية
 ففي ذات السياؽ عملت اعبامعة اعبزائرية على سلسلة من اإلصالحات ؼبواكبة التغَتات العاؼبية،كاالجتماعية
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كالتطور اؽبائل يف ؾباؿ اؼبعرفة ،حيث تبنت إسًتاتيجية جديدة إصالحية مستحدثة منذ سنة  ،2004ؽبيكلة النظاـ
اعبامعي كفق آلية جديدة عرفت بنظاـ )ؿ.ـ .د ( LMDاؼبأخوذة من اؽبيكلة التنظيمية للنظم اعبامعية العاؼبية.
ىذا كقد مت اعتماد ىذا النظاـ كتبنيو نظاما بديال للنظاـ الكالسيكي ،باعتباره نظاما فعاال يالئم أكثر التطورات
كاؼبستجدات احمللية كالعاؼبية ،كيضمن رفع مستول الفعالية الداخلية كاػبارجية ؼبخرجات اعبامعات اعبزائرية بأداء
أكاديبي عاؿ متميز يسمو إُف مستول التنافسية العاؼبية.
فالنظاـ اؼبستوحى الذم مس شىت اؼبستويات التنظيمية لنسق اعبامعات اعبزائرية دفع هبا إُف إجراء تغيَت تنظيمي
على مستول اعبانب األكاديبي كاعبانب اإلدارم للهيكلة التنظيمية كذلك من اجل مسايرة التغيَتات اػبارجية
كربقيق الفعالية التنظيمية .كلتقييم مستول الفعالية التنظيمية لنظاـ  lmdيف اعبامعات اعبزائرية قمنا بدراسة ؼبعرفة
مستول الفعالية التنظيمية للجامعة كفق مبوذج كامركف ،Cameronمركزين فيها على الفئة األساسية للعملية
التعليمية اعبامعية كىي عينة من أساتذة جامعة اعبلفة.
 -1مشكلة الدراسة كتساؤالتها:
كي تساير اعبامعة اعبزائرية الوضع الذم سبليو عوؼبة االقتصاد كالتطور التكنولوجي كالعلمي تبنّت على غرار
دكؿ العاَف -نظاـ الػ  ، lmdلَتقى مردكدىا الداخلي كاػبارجي ؼبستول عاؿ من الفعالية التنظيمية كالبيداغوجية.
كيف ىذا االذباه كباكؿ طرح اإلشكالية التالية ما مستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ  lmdحسب
مبوذج كامركف Cameronانطالقا من األسئلة التالية :
 -1ما مستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ  lmdحسب مبوذج كامركف  Cameron؟
-2ىل يوجد تفاكت بُت مستويات أبعاد الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ  lmdحسب مبوذج
كامركف Cameron؟
-3ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة إحصائية ) (α=0.05ؼبستول الفعالية التنظيمية
عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ  lmdحسب مبوذج كامركف Cameronتعزل ؼبتغَت اعبنس؟
كلإلجابة عن التساؤالت السابقة مت صياغة الفرضيات على النحو التاِف:
 -1نفًتض أف مستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة متوسط يف ظل نظاـ  lmdحسب مبوذج كامركف
 Cameronمن كجهة نظر ىيئة التدريس.
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 -2يوجد تفاكت يف مستويات أبعاد مبوذج كامركف  Cameronللفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ
 lmdمن كجهة نظر ىيئة التدريس.
 -3توجد فركؽ يف استجابات ىيئة التدريس ؼبستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ  lmdحسب
مبوذج كامركف Cameronتعزل ؼبتغَت اعبنس.
-2أىمية الدراسة:
تتمثل أنبية البحث يف جانبُت نبا:
1.2الجانب النظرم :رباكؿ ىذه الورقة البحثية التعرؼ على مستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل
نظاـ  lmdحسب مبوذج كامركف Cameronتعزل ؼبتغَت النوع كأبعاد كامركف ،كما كأنو كيف حدكد علم
الباحث يعترب ىذا البحث من األحباث القليلة اليت مت التطرؽ إليها يف اعبلفة ،باإلضافة إُف إمكانية إثراء اؼبكتبة
كالدراسات بدراسة حديثة حوؿ موضوع البحث.
2.2الجانب التطبيقي :فتتلخص األنبية التطبيقية يف تبيُت كتوضيح مستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة
يف ظل نظاـ  lmdحسب مبوذج كامركف ،Cameronكذلك إف أنبية ىذه الورقة البحثية تكمن يف النتائج
اليت سوؼ يتم استخالصها الحقان نتيجة البحث كالتحليل.
-3أىداؼ الدراسة:
اؽبدؼ من البحث ما يلي:
 التعرؼ على مستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ  lmdحسب مبوذج كامركف.Cameron
 التعرؼ مدل االلتزاـ بأبعاد الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ . lmd
 تقدٔف ؾبموعة من التوصيات كاؼبقًتحات عن مستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ .lmd
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أكال :اإلطار النظرم للدراسة:
-1مفهوـ نظاـ :lmd
ىو عبارة عن نظاـ للتعليم العاِف يتكوف من ثالثة مستويات :شهادة ليسانس -l -شهادة ماسًت –m -شهادة
دكتوراه ( -d -الدليل العملي لتطبيق كمتابعة ؿ.ـ.د ،2011 ،ص.)13
كيبكن اإلشارة إُف أف نظاـ (ؿ.ـ.د)  l.m.dنشأ يف البلداف االقبلوساكسونية لدكاعي ربسُت نوعية التعليم
العاِف ،كىو النظاـ اؼبعتمد منذ زمن طويل جبامعات أمريكا الشمالية (الواليات اؼبتحدة ككندا) ،كاعبامعات
الربيطانية ،كدخل ىذا النظاـ حيز التنفيذ يف أكركبا ،يف السنوات األخَتة (ابتداء من سنة  )1998يف السربوف كضع
أربع دكؿ ىي فرنسا ،أؼبانيا ،اسبانيا ،كبريطانيا ،كما طاؿ ىذا التشخيص بولونيا عاـ (1999بادم،2015 ،
ص.) 198
ىذا كما شرعت بعض البلداف القريبة منا يف اعتماد نظاـ (ؿ.ـ.د)  l.m.dمثل  :اؼبغرب كتونس كبعض البلداف
العربية (.)www.etnoca.frsto
كتتضمن ىيكلة الدراسة ثالث مراحل :ليسانس ،ماسًت ،دكتوراه ،فاؼبرحلة األكُف يتلقى فيها الطالب تكوينا ؼبدة
ثالث سنوات يف شكل سداسيات( سداسيُت يف السنة اعبامعية) ،كيتكوف السداسي من كحدات تعليمية أساسية
كاستكشافية كأخرل منهجية اك أفقية ،كتتوج ىذه اؼبرحلة باغبصوؿ على ليسانس أكاديبي أك مهنُت أما اؼبرحلة
الثانية كىي مرحلة اؼباسًت فتتضمن تكوينا يبتد لسنتُت (أربعة سداسيات) كقد يكوف اؼباسًت مهنيا أك أكاديبيا كأخَتا
مرحلة الدكتوراه كاليت تلي مباشرة مرحلة اؼباسًت كسبتد ؼبدة ثالث سنوات(اعبريدة الرظبية ،عدد .)2008 ،48
-2مفهوـ الجامعة:
يرل علماء التنظيم الًتبوم انو ال يوجد تعريف قائم بذاتو أك ربديد شخصي كعاؼبي ؼبفهوـ اعبامعة ،لذلك
فإف كل ؾبتمع ينشئ جامعتو كوبدد لو أىدافها بناء على ما سبليو عليو مشاكلو كمطاؿبو كتوجهو السياسي
كاالقتصادم كاالجتماعي.
لذلك فاعبامعة مؤسسة لتكوين ال ربدد دبفردىا أىدافها كتوجيهات تلك األىداؼ بل بالعكس فهي
تتلقاىا من اجملتمع الذم يعترب األساس كىو الوحيد الذم بإمكانو أف يبدىا باغبياة كباؼبدلوؿ كبالواقع ،كبدراسة
متأنية ؼبختلف الفركع كاألنظمة حىت التجريدية منها اؼبدرسة يف اعبامعات اؼبنتمية ألنظمة اجتماعية كاقتصادية
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ـبتلفة ،يبكننا أف نلمس ىذه اغبقيقة سواء يف اعبامعات اؼبسماة " الليربالية " أك اعبامعات األمريكية أك جامعات
بالد االشًتاكية ،كبغض النظر عن النظاـ الذم تنتمي إليو ،فاف اعبامعة تظل مؤسسة ذات طابع خاص تنشد
االستقاللية لتحقيق أىدافها يف إنتاج اؼبعرفة كنشرىا.
كىي استقاللية ال تفصلها كلية عن ؾبتمع بل تظل جزءا ال يتجزأ منو يعًتيها التوترات كالصراعات اليت ربدث يف
ؿبيطها االجتماعي كتتأثر دبا هبذا احمليط سلبا أك اهبابيا ( دليو ،2006 ،ص .)78
-3مفهوـ الفعالية التنظيمية:
يعد مفهوـ الفعالية التنظيمية من اؼبفاىيم اغبديثة يف اإلدارة بصفة عامة ،كيف ؾباؿ اإلدارة الًتبوية بصفة خاصة،
حيث إف أكؿ من حاكؿ أف يقدـ تعريفان للفعالية التنظيمية يف ؾباؿ اإلدارة عمومان كاف برنارد(.1938
 ،(Barnardأما يف اجملاؿ اإلدارة الًتبوية فكاف كامَتكف ( (Cameron.1978أكؿ من استخدـ ىذا اؼبفهوـ
حيث أجرل دراستو بعنواف "تقييم الفعالية التنظيمية يف مؤسسات التعليم العاِف "

( ماىر ،2002 ،ص.)64

حيث اعتمد برنارد على عنصر اؽبدؼ كمؤشر رئيسي للفعالية ،كاعترب أف فعالية أم نشاط مقًتنة دبدل النجاح يف
ربقيق اؽبدؼ الذم أقيم من أجلو ىذا النشاط (.) Barnard.1938.p.20
أما نورثرافت كنيل) (Northraft.G.B- Neal.M.Aفإنو يعرؼ الفعالية التنظيمية على أهنا "قدرة اؼبنظمة
على ربقيق أىدافها (العايب رابح ،2002 ،ص .)211
أما يف اؼبنظمات العلمية اعبامعات فنجد أف الفعالية قد مت التعبَت عنها عن طريق مؤشرم رضا أعضاء اؽبيئة
التدريسية كإنتاجية البحث العلمي يف اعبامعة ).(S.Coltrin;1977.p104-105
كما عرب عنها أيضا ) (Zeithmal.1982بعده مؤشرات ىي :رضا أعضاء اؽبيئة التدريسية ،كاؼبخرجات
اؼبهنية ،كإدراؾ إنتاجية القسم كالكلية.
أما ( .)Jauch,etal.1978فاعتربكا إنتاجية البحث العلمي اؼبؤشر الوحيد للفعالية Hellrigel 1989
كاعتمد ) (cameron,1981مؤشرات الرضا التعليمي للطلبة ،كالتطور األكاديبي كاؼبهٍت للطلبة ،كالتطور الفردم
للطلبة ،كرضا العاملُت يف اإلدارة كالقسم كالتطور اؼبهٍت كالنوعي للقسم كالكلية ،كالنظاـ اؼبفتوح كتفاعل اعبماعة،
كالقدرة

على

استثمار

اؼبوارد

كالصحة

التنظيمية

ليعرب

هبا

العلمية(.(Pettigrew.1979
 -1-3أبعاد الفعالية التنظيمية التنظيمية حسب نموذج : Cameron
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حسب دراسة ليسونز ىاثرِف ( (Lysons & Hatherly, 1992بعنواف:
"أبعاد كامَتكف للفعالية التنظيمية يف التعليم العاِف باؼبملكة اؼبتحدة :دراسة مقارنة عرب ثقافية" قد حدد بشكل عاـ
بأف األبعاد اليت طورىا كامَتكف يف الواليات اؼبتحدة كاليت سبثلت فيما يلي :
 رضا الطالب التعليمي. مبو الطالب األكاديبي . مبو الطالب اؼبهٍت. مبو الطالب الشخصي. رضا أعضاء اؽبيئة التدريسية عن العمل. النمو اؼبهٍت للهيئة التدريسية كنوعيتها. انفتاح اؼبنظمة كتفاعلها مع اجملتمع. القدرة على استقطاب اؼبوارد أك اؼبصادر. الصحة التنظيمية.-2-3اؼبفهوـ اإلجرائي للفعالية التنظيمية:
تعرؼ الفعالية التنظيمية إجرائيا على أ ّهنا احملصلة النهائية ألداء اعبامعة كمدل انعكاس مستول التفاعل من
حيث اؼبواصفات اؼبتمثلة يف األبعاد اػبمسة (رضا اؼبوظفُت عن العمل ،النمو اؼبهٍت ؽبيئة التدريس ،انفتاح اعبامعة
كتفاعلها مع اجملتمع ،القدرة على استقطاب اؼبوارد ،الصحة التنظيمية) ،كمدل قدرهتا على التكيف مع البيئة
اػبارجية (سوؽ العمل) .كيقصد هبا أيضا ؾبمل الدرجات احملصل عليها بعد تطبيق االستبياف.
 الدراسات السابقة: -1دراسة كاميركف( :(CAMERON 1978بعنواف "تقييم الفعالية التنظيمية في مؤسسات التعليم
العالي" ىدفت ىذه الدراسة إُف التوصل إُف مؤشرات مقبولة ،يبكن من خالؽبا االستدالؿ على فعالية مؤسسات
التعليم العاِف ،حيث ركز الباحث فيها على اػبصائص التنظيمية ؽبذه اؼبؤسسات حبيث تعكس مدل ربقيق
األىداؼ ،كفعالية مدخالت كعمليات كـبرجات النظاـ اؼبؤسسي بطريقة غَت مباشرة
ككاف من أىم نتائج ىذه الدراسة ما يلي:
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كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات أداء اعبامعات تعزل ؼبتغَت اعبامعة ،على عكس متغَت الوظيفةالذم َف يظهر لو أثر ،ككذلك أظهرت النتائج أف مستول الفعالية التنظيمية للمؤسسة الواحدة ىبتلف باختالؼ
أبعاد اؼبقياس اؼبستخدـ.
 -2دراسة كاميركف ( ) Cameron, 1982بعنواف  ":ذبريب مبوذج تعدد صباىَت اؼبستفيدين للفعالية
التنظيمية" ىدفت ىذه الدراسة إُف الكشف عن فعالية اعبامعات باختالؼ صباىَت اؼبستجيبُت  .حيث طبق
الباحث مبوذج الفعالية التنظيمية الذم كاف قد طوره يف دراسة سابقة عاـ  1978على  29كلية كجامعة يف
الواليات اؼبتحدة.
دلت نتائج ىذه الدراسة على أف كل جامعة من ىذه اعبامعات ؽبا أداء ـبتلف حبيث يبيزىا عن سائر اعبامعات
األخرل ،كما تبُت عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل الختالؼ كظائف اؼبستجيبُت يف تقديرىم ألداء
بعض ا عبامعات .ككجد كذلك أف اعبامعات الفعالة مت تفضيلها على اعبامعات األخرل من قبل اؼبستجيبُت
باختالؼ كظائفهم ،كأف اعبامعات غَت الفعالة َف يفضلها أم صنف من أصناؼ كظائف اؼبستجيبُت ،فبا دؿ على
عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل للوظيفة.
 -3دراسة كاميركف(  ) Cameron, 1986بعنواف  ":دراسة الفعالية التنظيمية كعواملها المؤثرة"،
ىدفت ىذه الدراسة إُف ربديد العوامل الرئيسية اليت ؽبا عالقة بارتفاع مستول الفعالية التنظيمية للكليات كاعبامعات
يف الشماؿ الشرقي من الواليات اؼبتحدة ،كذلك باستخداـ مقياس  .الفعالية التنظيمية الذم كاف قد طوره عاـ
 1978أشارت نتائج ىذه الدراسة إُف أف لبعض االسًتاتيجيات اإلدارية عالقة بتحسن مستول الفعالية التنظيمية
عرب الزمن ،ككانت ىذه االسًتاتيجيات موجهة كبو اعبوانب األكاديبية ،كصبع اإليرادات ،كالعالقات العامة ،كشئوف
الطلبة ،كالبيئة اػبارجية ،كما كاف للبيئة اػبارجية ،كعمر اعبامعة كنوعها ،أثر يف اختالؼ مستول الفعالية التنظيمية
للمؤسسات موضع الدراسة.
 -4دراسة منير سليماف( )1993بعنواف" الفعالية التنظيمية للجامعات الرسمية في األردف" ،ىدفت ىذه
الدراسة إُف تقييم الفعالية التنظيمية للجامعات األردنية الرظبية األربع (األردنية ،الَتموؾ ،مؤتة ،كالعلوـ كالتكنولوجيا
األردنية) كبياف أثر اختالؼ كل من اعبامعة ،كالرتبة األكاديبية ألعضاء اؽبيئة التدريسية يف تقدير مستول الفعالية
التنظيمية ؽبذه اعبامعات ككاف من أىم نتائج ىذه الدراسة ما يلي:
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كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اعبامعات األردنية الرظبية األربع (األردنية،كالَتموؾ ،كمؤتة ،كالعلوـكالتكنولوجيا األردنية ) يف مستول الفعالية التنظيمية ؽبذه اعبامعات ،كذلك على اؼبقياس الكلي ،كعلى كل بعد من
أبعاده التسع.
 كانت صبيع الفركؽ اؼبالحظة يف مستول الفعالية التنظيمية ،على اؼبقياس الكلي ،ذات داللة إحصائية عندمستول ) (0.05 = αباستثناء الفرؽ بُت جامعة الَتموؾ كجامعة العلوـ العلوـ كالتكنولوجيا ،كجامعة الَتموؾ،
كأخَتان جامعة مؤتة.
 تدٓف مستول الفعالية التنظيمية للجامعات األردنية الرظبية بشكل عاـ ،حيث كانت كل من جامعة الَتموؾ،كجامعة العلوـ كالتكنولوجيا ،كجامعة مؤتة دكف اؼبتوسط العاـ ،أما اعبامعة األردنية ،فقد كاف مستول فعاليتها
التنظيمية دبستول اؼبتوسط العاـ.
ىبتلف ارتفاع أك البفاض الفعالية التنظيمية لكل جامعة من ىذه اعبامعات باختالؼ أبعاد الفعالية التنظيميةالتسعة.
 َف تظهر فركؽ ذات داللة إحصائية على مستول) (0.05= αبُت متوسطات درجات أعضاء اؽبيئات التدريسيةعلى مقياس الفعالية التنظيمية تعزل إُف رتبهم األكاديبية.
كبناء على ىذه النتائج ،أكصت الدراسة اعبامعات األردنية الرظبية صبيعها بازباذ اإلجراءات العملية الكفيلة بتحسُت
مستول فعاليتها التنظيمية دبختلف أبعادىا ،ككذلك قياـ مؤسسة أك ىيئة مسئولة لتقييم األداء النوعي للجامعات
كمساءلتها.
 -5دراسة صالح ردايدة ( )2002بعنواف" الفعالية التنظيمية لكليات العلوـ التربوية في الجامعات األردنية
الرسمية" ىدفت ىذه الدراسة إُف معرفة مستول فعالية كليات العلوـ الًتبوية يف اعبامعات األردنية الرظبية كبياف أثر
اختالؼ كليات العلوـ الًتبوية يف اعبامعات األردنية عبهة فعاليتها التنظيمية ،ككيف تتضح فعالية ىذه الكليات من
خالؿ ربليل بياناهتا الوصفية كذلك من خالؿ أعضاء ىيأهتا التدريسية حيث توصلت ىذه الدراسة إُف النتائج
التالية:
 أف فعالية كليات العلوـ الًتبوية يف اعبامعات األردنية الرظبية كانت متوسطة على اؼبقياس ككل ،كعلى صبيعمؤشرات الفعالية باستثناء مؤشر اإلنتاجية فقد كانت الفعالية عليو متدنية.
 أف  % 79من أفراد العينة أفادكا باف فعالية كلياهتم متوسطة ،كحواِف  % 6منهم أفادكا أهنا مرتفعة ،كحواِف % 15منهم أفادكا أهنا متدنية.
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 قبلت صبيع فرضيات الدراسة. أف ترتيب أعضاء ىيئات التدريس لكليات العلوـ الًتبوية حسب تصورىم ؼبدل فعالية كل منها كاف ترتيبا تنازلياكما يلي :األردنية ،الَتموؾ ،مؤتة ،اؽبامشية.
 عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الكليات على مؤشرات يف الصحة التنظيمية للكلية ،مبو الطالباؼبهٍت ،مبو الطالب األكاديبي ،مبو الطالب الشخصي،انفتاح الكلية على البيئة كتفاعلها معها ،كالرضا الوظيفي العاـ
ألعضاء اؽبيئة التدريسية،كما أف الفركؽ أتت غَت ذات داللة فيما ىبص بأبعاد الرضا الوظيفي التالية :الرضا عن
اإلشراؼ ،كالرضا عن ظركؼ العمل ككفاءة الطلبة كالكادر.
 ظهرت فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الكليات على صعيد :إنتاجية عضو ىيئة التدريس ،رضا الطالب الًتبوم،النمو اؼبهٍت للهيئة التدريسية ،قدرة الكلية على استقطاب مصادرىا ،كأبعاد الرضا الوظيفي التالية :الرضا عن الراتب
كاالمتيازات اإلضافية ،كالرضا عن التدريس كالًتقية كالبحث.
 بُت ربليل البيانات الوصفية نقاط القوة كنقاط الضعف يف الفعالية التنظيمية لكليات العلوـ الًتبوية األردنية . -6التعليق على الدراسات السابقة :بعد استعراض الدراسات السابقة قبد أنو ىناؾ أكجو تشابو كأكجو اختالؼ يف
عدة جوانب أنبها:
 ركزت ؾبمل الدراسات اليت تناكلت مستول الفعالية التنظيمية يف التعليم العاِف. تناكلت ؾبمل الدراسات اإلجراءات اؼبرتبطة دبؤشرات يف رضا اؼبوظفُت عن العمل ،النمو اؼبهٍت ؽبيئة التدريس،انفتاح اعبامعة كتفاعلها مع اجملتمع ،القدرة على استقطاب اؼبوارد ،الصحة التنظيمية.
 بالنسبة للمنهج اؼبستخدـ للمعاعبة معظم الدراسات استخدمت اؼبنهج الوصفي لتوضيح جوانب اؼبوضوع النظريةكاؼبنهج التحليلي ؼبعرفة دقيقة كمفصلة للجانب التطبيقي .
 أما بالنسبة غبجم عينة الدراسة فوجدنا اختالؼ بُت الدراسات فكل دراسة أسقطت دراستها على عيينة معينةتراكح العدد مابُت  83إُف  306أستاذ.
ثانيا :منهجية الدراسة ك إجراءاتها
-1منهج الدراسة:

قد مت اعتماد اؼبنهج الوصفي يف الدراسة اغبالية الذم يصف العالقة بُت عدد من اؼبتغَتات" ،كيف مثل ىذه

الدراسات ال يبكن التمييز بُت متغَتات مستقلة كالتابعة بل إف الًتكيز على العالقات بُت اؼبتغَتات.كيعرؼ اؼبنهج
الوصفي بأنو احد أشكاؿ التحليل كالتفسَت العلمي اؼبنظم لوصف ظاىرة أك مشكلة ؿبددة كتصويرىا كميا عن
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طريق صبع البيانات كمعلومات معينة عن ظاىرة أك مشكلة كتصنيفها كربليلها كإخضاعها للدراسة الدقيقة (عبد
اؼبؤمن ،2008،ص . ) 287
 -2حدكد الدراسة:
سبثلت حدكد الدراسة اغبالية فيما يلي:
 الحدكد المكانية :مت إجراء الدراسة اغبالية بكلية العلوـ االجتماعية كاإلنسانية جبامعة زياف عاشور باعبلفة. الحدكد الزمانية :مت إجراء الدراسة اغبالية يف شقها التطبيقي خالؿ الفًتة اؼبمتدة بُت 2017/10/10 :إُف.2017/11/10
 الحدكد البشرية :مت إجراء الدراسة اغبالية يف شقها التطبيقي على عينة من أساتذة كلية العلوـ االجتماعيةكاإلنسانية جبامعة اعبلفة .
-3مجتمع كعينة الدراسة:

تكوف ؾبتمع الدراسة من أساتذة من جامعة اعبلفة خالؿ اؼبوسم الدراسي (  ،)2017-2016أجريت الدراسة
على عينة قصدية قوامها  50أستاذا جامعيا بكلية العلوـ االجتماعية كاإلنسانية .

-4أداة البحث كخصائصها السيكومترية:
مت تطبيق االستبياف على عينة استطالعية مقدرة بػ ( )50أستاذ ألجل حساب اػبصائص السيكومًتية للمقياسُت
كالتأكد من صالحيتها.
 -1-4استبياف الفعالية التنظيمية:
تػ ّػم االعتمػػاد فػػي ىػػذه الدراسػػة علػػى استبياف الفعالية التنظيمية من إعداد الباحث كيتكوف ىذا االستبياف من
 25بند تقيس طبسة أبعاد ،كتبلغ أعلى درجة لالستبياف ( )125درجة كأقل درجة ( )25درجة هبيب األفراد
ببدائل اإلجابة اػبمسة (موافق بشدة -موافق-مًتدد-غَت موافق-غَت موافق بشدة) ،أعطيت أكزاف تراكحت بُت
( )1-5حسب تسلسل اإلجابة ،كمت حساب مستويات االستبياف حسب قانوف لكارت اػبماسي فكانت كالتاِف:
 45-25مستول منخفض جدا
 65-45مستول منخفض
 85-65مستول متوسط
 105-85مستول مرتفع
 125-105مستول مرتفع جدا
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-5الخصائص السيكومترية لالستبياف :للتأكد من صالحية االستبياف على البيئة اعبزائرية ،قمت بتطبيق
االستبياف على أفراد عينة الدراسة ،كحساب معامل الصدؽ كالثبات بعدة طرؽ ىي:
.1-5صدؽ االستبياف :
.2-5الصدؽ التمييزم (المقارنة الطرفية) :متّ االعتماد غبساب صدؽ االستبياف على الصدؽ التمييزم ،حيث

متّ ترتيب الدرجات من األدْف إُف األعلى حبيث مت أخذ  %27من أعلى التوزيع ك %27من درجات أدْف التوزيع
فكاف عدد األفراد ( )14فردا ،كبعد ذلك متّ حساب ( )Tؼبعرفة الفركؽ بُت اجملموعتُت ،كاعبدكؿ التاِف يوضح
ذلك :
جدكؿ رقم ( )01يمثل نتائج صدؽ االستبياف بطريقة الصدؽ التمييزم.
المتغير المقاس
الفعالية التنظيمية

مجموعات

N

X

اجملموعة الدنيا

14

8.42 58.07

اجملموعة العليا

14

3.25 93.42

المقارنة

S2

T

Df

26 14.64

الداللة
اإلحصائية
 0.000داؿ
إحصائيا

نالحظ من خالؿ اعبدكؿ احملصل عليو أ ّف:
 قيمة ) (tبلغت القيمة ( )14.64عند درجة اغبرية ( )26دبستول الداللة اإلحصائية ( )0.000أم توجدفركؽ ذات داللة إحصائية يف االستبياف بُت اجملموعتُت ،كذلك لصاٌف اجملموعة العليا أم أف االستبياف لديو قدرة
سبييزية ،حيث بلغ متوسط اجملموعة العليا  93.42بينما متوسط اجملموعة الدنيا بلغ  58.07كىذا ما يؤكد أ ّف
االستبياف صادؽ.
.3-5صدؽ االتساؽ الداخلي  :Internal Consistencyصدؽ االتساؽ الداخلي من أىم أنواع
الصدؽ اليت يبكن استخدامها للتحقق من صدؽ األداة ،كللتحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي قمنا حبساب ارتباط
درجة كل بعد بالدرجة الكلية لالستبياف ،كاتضح أ ّف ىناؾ ارتباط بُت كل ؿبور بالدرجة الكلية لالستبياف حيث أ ّف
كل ىذه األبعاد صادقة عند مستول الداللة( ،)0.000بالتاِف االستبياف صادؽ.
.ثبات االستبياف :اعتمد الباحث يف اغبساب الطرؽ التالية:
.1.2ثبات االستبياف بطريقة ألفا-كركنباخ  :Cronbach Alpha Mسبت معاعبة البيانات بطريقة ألفا
– كركنباخ لالستبياف فكانت النتائج احملصل عليها أ ّف معامل الثبات بلغ القيمة ( )0.741لالستبياف كىذا يدؿ
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على الثبات كدبا أ ّف ىذه القيم تقًتب من الواحد فهي قيمة عالية كتدؿ على الثبات اؼبرتفع لالستبياف كبالتاِف فهو
ثابت.
.2.2حساب ثبات االستبياف بطريقة التجزئة النصفية  :Split-Halfيتم حساب معامل االرتباط بَتسوف
بُت نصفي االختبار باستخداـ معادلة جوسباف ،اعتمدنا يف حساب الثبات على طريقة التجزئة النصفية كالتأكد من
الثبات بطريقة جوسباف ،كاعبدكؿ يلخص لنا نتائج معاعبة البيانات بطريقة التجزئة النصفية كما يلي:
جدكؿ رقم ( )02يمثل نتائج معامل ثبات االستبياف بطريقة التجزئة النصفية
المتغير
المقاس
الفعالية
التنظيمية

S2

N

البنود

X

الفردية

8.36 41.98

13

الزكجية

9.23 34.74

12

الكل ػ ػ ػػية

25 14.59 76.72

معػ ػ ػ ػ ػ ػػامػػل الثبات
قبل

بعد

طريقة

التصحيح

التصحيح

التصحيح

0.600

0.666

جوتماف

من خالؿ نتائج اعبدكؿ احملصل عليها نالحظ أف:
 قيمة معامل ثبات االستبياف بطريقة التجزئة النصفية كصلت إُف ( )0.60قبل التصحيح كبعد التصحيح بطريقةجوسباف كصلت القيمة إُف ( )0.66كىي قيمة عالية بالتّاِف االستبياف ثابت.
-6األساليب اإلحصائية المستخدمة:
باالستعانة باغبزمة اإلحصائية للعلوـ االجتماعية  ،spssيف تطبيق األساليب التالية:
 اإلحصاء الوصفي باستخداـ التكرارات كالنسب اؼبئوية كاؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية لتحديد
الدرجات.
 استخداـ معامل االرتباط بَتسوف ؼبعرفة معامالت االرتباط يف الصدؽ كالثبات باإلضافة إُف معرفة العالقة بُت
اؼبتغَتين.
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 معامل ألفا كركمباخ غبساب الثبات.
ثالثا :عرض كتحليل نتائج الدراسة كمناقشتها:
.1عرض كتحليل نتائج الفرضية األكلى :نص الفرضية
" نفترض أف مستول الفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة متوسط في ظل نظاـ  lmdحسب نموذج كامركف
 Cameronمن كجهة نظر ىيئة التدريس"
كللتأكد من صحة الفرضية مت حساب اؼبتوسط اغبسايب الفرضي كاستخدمنا اختبار) (Tكما مت حساب اؼبتوسط
اغبسايب كاالكبراؼ اؼبعيارم ؼبستول الفعالية التنظيمية  ،انطالقا من استجابات اؽبيئة التدريسية على االستبياف ككل
كاعبدكؿ اؼبواِف يوضح ذلك:
جدكؿ رقم( :)03يمثل المتوسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كنتائج اختبار) (Tلمعرفة مستول
الفعالية التنظيمية
متغيرات الدراسة
مستول

الفعالية

التنظيمية

X0
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49 3.25 14.59

مستول الداللة
0.000

داؿ

إحصائيا

*دالة عند مستول 0.05
نالحظ من خالؿ اعبدكؿ احملصل عليو أ ّف:
 قيمة ) (Tبلغت القيمة  3.25يف مستول الفعالية التنظيمية ككانت قيمة اؼبتوسط اغبسايب  76.72باكبراؼمعيارم قدر بػ  14.59بينما اؼبتوسط اغبسايب الفرضي  85عند درجة حرية  49كدبستول داللة  0.000كىي
قيمة دالة إحصائيا ،كىذا يعٍت انو توجد فركؽ بُت متوسط استجابات العينة كاؼبتوسط الفرضي كمنو يبكن االعتماد
على متوسط اغبسايب للعينة ،إذف ربققت الفرضية ،أم مستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ lmd
حسب مبوذج كامركف Cameronمتوسط الف القيمة تقع ضمن اؼبستول من  85-65اؼبستول اؼبتوسط.
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة صاٌف ردايدة ( )2002بعنواف" الفعالية التنظيمية لكليات العلوـ الًتبوية يف
اعبامعات األردنية الرظبية" حيث سجلت أف مستول الفاعلية التنظيمية متوسط بينما اختلفت مع دراسة منَت
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سليماف( )1993بعنواف" الفعالية التنظيمية للجامعات الرظبية يف األردف" ،حيث سجلت مستول متوسط
للفعالية التنظيمية.
يبكن تفسَت ىذه النتيجة انطالقا من استجابات ىيئة التدريس اليت صرحت بعدـ كجود مشاكل يف االتصاؿ بُت
أعضاء ىيئة التدريس كبينهم كبُت الطلبة كاإلدارة كاعبامعة رباكؿ مواكبة متغَتات البيئة اؼبتجددة كحاجات اجملتمع
اؼبتغَتة كاالنفتاح على كل ما ىو جديد كمواكبتو يف حُت أف ىناؾ بعض النقائص أدُف هبا األساتذة سبثلت مثال يف
ظركؼ التدريس ،البيئة اعبامعية ،غياب بعض اػبطط كالربامج التعليمية كالتكوينية من طرؼ اؽبيئة الوصية كضعف
التوجيو من خالؿ غياب اؼبناشَت كالقوانُت اؼبؤطرة لبعض العمليات التعليمية كاإلدارية يف اعبامعة كتبقى ىذه النتيجة
عامة كربتاج إُف تفصيل أكثر يف أبعاد الفعالية التنظيمية كىذا ما سنجيب عنو يف الفرضية الثانية.
-2عرض كتحليل نتائج الفرضية الثانية :نص الفرضية
" يوجد تفاكت في مستويات أبعاد نموذج كامركف  Cameronللفعالية التنظيمية لجامعة الجلفة في ظل
نظاـ  lmdمن كجهة نظر ىيئة التدريس "
كللتحقق من صحة ىذه الفرضية مت حساب اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم ؼبستويات أبعاد الفعالية التنظيمية لدل
عينة الدراسة كالنتائج موضحة يف اعبداكؿ اؼبوالية:
جدكؿ ( )04يمثل فئات مستويات أبعاد الفعالية التنظيمية ألداة الدراسة.
مستول

منخفض مستول منخفض

مستول متوسط

مستول مرتفع

مستول مرتفع جدا

جدا
اقل من 9

14-10

19-15
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جدكؿ ( )05يمثل المعطيات الوصفية لمستويات أبعاد الفاعلية التنظيمية.
متغير الدراسة

األبعاد
رضا اؼبوظفُت عن
العمل
النمو اؼبهٍت ؽبيئة
التدريس

مستول الفعالية
التنظيمية

انفتاح

S

الترتيب

المستول

األكؿ

متوسط

الثآف

متوسط



X

50

17.38

3.88

50

17.10

4.13

اعبامعة
مع 50

كتفاعلها

12.52

3.24

اػبامس

منخفض

اجملتمع
القدرة

على

50

14.44

4.71

الرابع

متوسط

الصحة التنظيمية 50

15.28

4.21

الثالث

متوسط

50

76.72

14.5

استقطاب اؼبوارد
الدرجة الكلية
من خالؿ اعبدكؿ يتضح أ ّف:

 صبيع اؼبتوسطات يف مستول الفعالية التنظيمية متفاكتة حيث احتل البعد األكؿ اؼبتمثل يف رضا اؼبوظفُت عنالعمل الًتتيب األكؿ بلغ متوسط البعد  17.38كاالكبراؼ اؼبعيارم بلغ قيمة  3.88كقد جاء مستول ىذا البعد
متوسط  .كاحتل البعد الثآف اؼبتمثل يف النمو اؼبهٍت ؽبيئة التدريس الًتتيب الثآف حيث بلغ متوسط البعد الثآف
 17.10كاالكبراؼ اؼبعيارم بلغ قيمة  4.13ككاف مستول ىذا البعد متوسط ،كاحتل البعد الثالث اؼبتمثل يف
انفتاح اعبامعة كتفاعلها مع اجملتمع الًتتيب اػبامس حيث بلغ متوسط البعد الثالث  12.52كاالكبراؼ اؼبعيارم
 3.24كجاء مستول ىذا البعد منخفض ،كاحتل البعد الرابع اؼبتمثل يف القدرة على استقطاب اؼبوارد الًتتيب الرابع
حيث بلغ متوسط البعد الرابع  14.44كاالكبراؼ اؼبعيارم بلغ قيمة 4.71جاء مستول ىذا البعد متوسط ك
احتل البعد اػبامس اؼبتمثل يف الصحة التنظيمية الًتتيب الثالث حيث بلغ متوسط البعد اػبامس 15.28
كاالكبراؼ اؼبعيارم بلغ قيمة  4.21كجاء مستواه متوسط .
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إف ىذه النتائج السابقة اؼبتمثلة يف كجود مستويات متوسطة ألغلب األبعاد الفعالية التنظيمية يبُت أف يعز نتيجة
الفرض األكؿ الف مستول الفعالية التنظيمية متوسط حسب كجهة نظر ىيئة التدريس عبامعة اعبلفة أم أهنم
يتمتعوف دبستول متوسط عن الرضا عن العمل كالنمو اؼبهٍت كقدرة اعبامعة على استقطاب اؼبوارد كالصحة التنظيمية
بينما يتمثل البفاض مستول الفعالية التنظيمية يف بعد انفتاح اعبامعة كتفاعلها مع اجملتمع يرجع إُف غياب الفعاليات
اؼبوجهة ػبدمة اجملتمع أك نقصها كغياب توجو اعبامعة كبو اغبفاظ على اؽبوية للمجتمع كعدـ مواكبة اعبامعة
ؼبتغَتات البيئة حسب نظر عينة الدراسة.
.3عرض كتحليل نتائج الفرضية الثالثة:
نص الفرضية " توجد فركؽ ذات دالة احصائيا عند ) (α=0.05في استجابات ىيئة التدريس لمستول
الفعالية التنظيمية للجامعة الجزائرية في ظل نظاـ  lmdحسب نموذج كامركف Cameronتعزل لمتغير
الجنس"
كللتحقق من صحة فرضيتنا استخدمنا اختبار) (Tكما مت حساب اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم ؼبستول الفاعلية
التنظيمية ،كالنتائج يوضحها اعبدكؿ اؼبواِف:
جدكؿ رقم( :)06يمثل المتوسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كنتائج اختبار).(T
متغيرات الدراسة



X

مستول الفاعلية ذكور
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15.64 76.37

إناث

15

12.26 77.53

التنظيمية

S



DF

48 0.25

الداللة اإلحصائية
 0.799غير داؿ
إحصائيا

يتنب من اعبدكؿ أعاله أنّو :
 ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت استجابات األساتذة يف مستول الفعالية التنظيمية حيث بلغت قيمة )(t 0.25عند درجة حرية  48كمستول داللة  0.799كىي قيمة أكرب من مستول الداللة  0.05كبلغ اؼبتوسط
اغبسايب لدل األساتذة الذكور  76.37كاؼبتوسط اغبسايب عند األساتذات 77.53أم َف تتحقق الفرضية كنقبل
الفرضية الصفرية التالية ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة إحصائية ) (α=0.05ؼبستول
الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ  lmdحسب مبوذج كامركف Cameronتعزل ؼبتغَت النوع كيبكن
تفسَت ىذه النتيجة بأف النوع ال يؤثر يف الفعالية التنظيمية كسبتع ىذه اعبامعة بإدارة مرنة قابلة للتكيف كالرغبة يف
التغيَت كالبحث ،كمسانبة أعضاء ىيئة التدريس من اعبنسُت يف اإلنتاج العلمي داخل اعبامعة كخارجها.
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خالصة:
كمنو يبكن القوؿ أف صبيع فرضيات الدراسة قد ربققت عدا فرضية اعبنس حيث توصلت الدراسة إُف
عدد من النتائج من أنبها أف مستول الفعالية التنظيمية عبامعة اعبلفة يف ظل نظاـ  lmdحسب مبوذج
كامركف Cameronمتوسط ،كما ربقق كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت أبعاد الفعالية التنظيمية عبامعة
اعبلفة يف ظل نظاـ  lmdحسب مبوذج كامركف ،Cameronكما كصلت الدراسة إُف أنو ال توجد فركؽ دالة
إحصائيا بُت استجابات الذكور كاإلناث يف الفاعلية التنظيمية عند مستول (.)α=0.05
بينت النتائج أف مستول الفعالية التنظيمية جبامعة اعبلفة متوسط يف ظل نظاـ  lmdانطالقا من نتائج ىذه
الدراسة اؼبطبقة على عينة من أساتذة كلية العلوـ االجتماعية كاإلنسانية جبامعة اعبلفة ،كىذه النتائج قد تفسر من
عدة نواحي متعلقة بآليات تطبيق ىذا النظاـ ،إذ أف اؼبرجو كاؼبأموؿ منو أف ترتفع فعالية اؼبؤسسة اعبامعية اعبزائرية
ككل ليس جامعة اعبلفة فحسب.
كىذا ما كافقتو دراسة (براجل :2014ص  ،)83-82إذ أكدت أف األىداؼ اؼبأمولة من تطبيق ىذا النظاـ،
كهبذه الصيغة التنظيمية كاؽبيكلية لو ال زبتلف عن الصيغة التقليدية إال يف بعض اعبوانب الشكلية اليت مشلت تغيَت
التسمية ،تقليص اؼبدة الزمنية يف التكوين من أربع سنوات إُف ثالث سنوات ،توحيد اعبذكع اؼبشًتكة حسب
اؼبيادين ،كما أف التسيَت كاؼبعامالت اإلدارية كالبيداغوجية تتسم باؼبمارسات اعبافة كالتعقيد كالبَتكقراطية كغياب
لألىداؼ اؼبتعلقة بتطبيق تكنولوجيات االتصاؿ كاإلعالـ يف اؼبصاٌف اإلدارية كالبيداغوجية ككذا غياب نظاـ تقييم
األداء فعاؿ لألساتذة كالطلبة كاؼبوظفُت كاإلداريُت .
لذلك فاف الضركرة تستدعي إعادة النظر يف آليات تطبيق ىذا النظاـ من ـبتلف جوانبو اإلدارية التنظيمية
كالبيداغوجية لضماف رفع مستول الفعالية التنظيمية للجامعة اعبزائرية دبختلف جوانبها كالوصوؿ إُف ربقيق األىداؼ
اؼبرجوة من ىذه اإلصالحات اليت ىدفت إُف موافقة اؼبعايَت الفعالية التنظيمية كالتعليمية اؼبعموؿ هبا عاؼبيا.
المراجع:
 -1بادم مراد ،القيادة اإلدارية كعالقتها بتنفيذ نظاـ  ،l.m.dدار طليطيلة للنشر كالتوزيع ،اعبزائر ،الطبعة
االكُف.2015
 -2دليو.ؼ  /لوكيا.ق/سفارم.ـ( :)2006اؼبشاركة الديبقراطية يف تسيَت اعبامعة ،منشورات جامعة قسنطينة.
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 -3علي معمر عبد اؼبؤمن ،البحث يف العلوـ االجتماعية الوجيز يف األساسيات كاؼبناىج كالتقنيات ،منشورات
جامعة  7أكتوبر ،ليبيا ،بدكف طبعة.2008،
 -4كزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي ،ملف إصالح التعليم العاِف ،اعبزائر  2005-2004قائمة
 -5الدليل العلمي لتطبيق كمتابعة ؿ.ـ.د ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،جواف .2011
 -6اؼبرسوـ التنفيذم رقم  256-08مؤرخ يف 19اكت  ،2008الصادر باعبريدة الرظبية عدد 48الصادرة بتاريخ:
 24أكت .2008
المذكرات:
 -1العايب رابح ،اسًتاتيجيات التكوين اؼبهٍت اؼبتواصل يف اؼبؤسسات االقتصادية كتأثَتىا على فعالية تسيَت اؼبوارد
البشرية ،أطركحة دكتوراه ،جامعة قسنطينة .2002
 -2ماىر صاٌف بنات ،الفعالية التنظيمية للجامعات الفلسطينية :اعبامعة اإلسالمية بغزة -دراسة حالة ،رسالة
ماجستَت ،غزة.2002 ،
 -3صاٌف حسن شحادة ردايدة ،الفعالية التنظيمية لكليات العلوـ الًتبوية يف اعبامعات األردنية الرظبية ،أطركحة
دكتوراه ،األردف.2001 ،
 -4منَت ؿبمود عبد الرجيم سليماف ،الفعالية التنظيمية للجامعات الرظبية يف األردف ،رسالة ماجستَت،
األردف.1993،
المواقع االلكتركنية: -1ربميل اؼبوقع يوـ  2017/10/20على الساعة www.etnoca.frsto 10:30
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Barnard, C., (1938). The Function of the Executive, Cambridge, 11Mass: Harvard University Press.
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