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 دور الرقابة اإلدارية في تحقيق التطويـر التنظيمي: 
دراسة تطبيقية في الجامعات الحكومية الفلسطينية

د. محمد إبـراهيم كامل صويص

 أستاذ مساعد في إدارة األعمال
 رئيس قسم اإلدارة الصناعية

 كلية األعمال واالقتصاد
 جامعة فلسطيـن التقنية - خضوري
فلسطيـن - الضفة الغربية - طولكرم

امللخص 1

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى مســتوى توافــر مكونــات الرقابــة اإلداريــة، والكشــف علــى قــدرة الجامعــات الحكوميــة فــي 
فلسطيـن على تحقيق التطويـر التنظيمي، وكذلك التعرف على طبيعة العالقة ملكونات الرقابة اإلدارية املتمثلة )دعم اإلدارة 
العليا، وتوفر الوسائل واإلمكانيات، وقبول العامليـن، والرقابة الذاتية، والرقابة اإليجابية( على تحقيق التطويـر التنظيمي، 
والتعــرف كذلــك علــى مــدى التغييـــر فــي املتغيـــر التابــع )التطويـــر التنظيمــي( نتيجــة التغيـــر فــي مكونــات الرقابــة اإلداريــة، ولقــد 
تــم اختبــار ذلــك مــن خــالل فرضيــات البحــث، وتــم إعــداد أداة البحــث، وتوزيعهــا علــى العينــة املكونــة مــن )210( موظف،وتــم 

استـــرداد )194( اســتبانة. 

وخلــص البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا حصــول مســتوى الرقابــة اإلداريــة علــى نســبة مرتفعــة )%79.750(، 
وحصــل مجــال تحقيــق التطويـــر التنظيمــي علــى نســبة )75.601%(، كمــا تبيـــن وجــود عالقــة طرديــة بيـــن الرقابــة اإلداريــة 
والتطويـــر التنظيمــي، وتبيـــن - أيضــا - أن مــا نســبته )61.70%( مــن التغيـــر فــي مســتوى التطويـــر التنظيمــي يعــود للتغيـــر فــي 
العينــة  أفــراد  فــي اســتجابات  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  بعــدم وجــود  النتائــج  الرقابــة اإلداريــة، وكذلــك أظهــرت  مكونــات 
حــول الرقابــة اإلداريــة وبيـــن مســتوى تحقيــق التطويـــر التنظيمــي تعــزى للنــوع، والجامعــة، والعمــر، واملؤهــل العلمــي، ســنوات 

 لســنوات الخدمــة، وبنــاء علــى نتائــج البحــث كانــت أهــم التوصيــات مــا يلــي:
ً
الخدمــة بينمــا توجــد فــروق تبعــا

ضرورة أن تولي الجامعات الحكومية في فلسطيـــن تطبيق نظام الرقابة اإلدارية اهتماما أكبـــر، وتطويـــر قدرة النظام  1-
الحالي وآلياته لضبط وتصـــحيح االنحـــرافات في الوقت املناسب.

ضــرورة تطويـــر أدوات الرقابــة اإلداريــة لالســتفادة مــن الهــدف التـــي صممــت مــن أجلــه لرفــع مســتوى االعتمــاد عليهــا فــي  	-
ضبــط العمــل.

االهتمام بتلبية االحتياجات واملتطلبات املادية لدعم التطويـر املستمر للبنية التحتية التكنولوجية والتقنية. 	-

الكلمات املفتاحية: التطوير التنظيمي،  الرقابة اإلدارية، الجامعات الحكومية الفلسطينية.

املقدمة

اهتــم العديــد مــن الباحثيـــن فــي اإلدارة بدراســة العديــد مــن الظواهــر، واملشــكالت اإلداريــة التـــي تواجــه منظمــات األعمــال 
علــى مختلــف األنشــطة، وذلــك بهــدف تحسيـــن األداء، ورفــع اإلنتاجيــة، فالعنصــر البشــري محــل اهتمــام املنظمــات لتحقيــق 

األهــداف املنشــودة بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة والفعاليــة.

 *  تم استالم البحث في يناير 2018، وقبل للنشر في إبريل 2018، وتم نشره في ديسمبر 2020.

 DOI: 10.	1608/aja.	0	0.88	01 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2020، ص ص 23- 42، 

هدف البحث إلى التعرف على مستوى توافر مكونات الرقابة اإلدارية، والكشف على قدرة الجامعات الحكومية في فلسطيـن 
علــى تحقيــق التطويـــر التنظيمــي، وكذلــك التعــرف علــى طبيعــة العالقــة ملكونــات الرقابــة اإلداريــة املتمثلــة )دعــم اإلدارة العليــا، وتوفــر 
الوســائل واإلمكانيــات، وقبــول العامليـــن، والرقابــة الذاتيــة، والرقابــة اإليجابيــة( علــى تحقيــق التطويـــر التنظيمــي، والتعــرف كذلــك 
علــى مــدى التغييـــر فــي املتغيـــر التابــع )التطويـــر التنظيمــي( نتيجــة التغيـــر فــي مكونــات الرقابــة اإلداريــة، وخلــص البحــث إلــى مجموعــة 
مــن النتائــج أهمهــا حصــول مســتوى الرقابــة اإلداريــة علــى نســبة مرتفعــة )79.750%(، وحصــل مجــال تحقيــق التطويـــر التنظيمــي علــى 
نسبة )75.601%(، كما تبيـــن وجود عالقة طردية بيـــن الرقابة اإلدارية والتطويـــر التنظيمي، وتبيـــن- أيضا- أن ما نسبته )%61.70( 
مــن التغيـــر فــي مســتوى التطويـــر التنظيمــي يعــود للتغيـــر فــي مكونــات الرقابــة اإلداريــة، وكذلــك أظهــرت النتائــج بعــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة حــول الرقابــة اإلداريــة وبيـــن مســتوى تحقيــق التطويـــر التنظيمــي تعــزى للنــوع، 
 لســنوات الخدمــة، وبنــاء علــى نتائــج البحــث كانــت 

ً
والجامعــة، والعمــر، واملؤهــل العلمــي، ســنوات الخدمــة بينمــا توجــد فــروق تبعــا

أهــم التوصيــات مــا يلــي: ضــرورة أن تولــي الجامعــات الحكوميــة فــي فلسطيـــن تطبيــق نظــام الرقابــة اإلداريــة اهتمامــا أكبـــر، وتطويـــر 
قــدرة النظــام الحالــي وآلياتــه لضبــط وتصـــحيح االنحـــرافات فــي الوقــت املناســب. وضــرورة تطويـــر أدوات الرقابــة اإلداريــة لالســتفادة 
مــن الهــدف التـــي صممــت مــن أجلــه لرفــع مســتوى االعتمــاد عليهــا فــي ضبــط العمــل. واالهتمــام بتلبيــة االحتياجــات واملتطلبــات املاديــة 

لدعــم التطويـــر املســتمر للبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة والتقنيــة.
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وُيعد الهدف الرئيس من الرقابة اإلدارية هو تـزويد اإلدارة باملعلومات الالزمة للقيام بعمليات التخطيط، واتخاذ القرارات. 
لذلك فإنه ال بد من تطويع أنظمة الرقابة على أعمال الجامعات لتصـحيح االنحـرافات، والقضاء على األخطاء التـي تعرقل تحقيق 
املصالــح العامــة. لــذا فــإن عمليــة الرقابــة ال تقتصــر علــى مجـــرد التأكــد مــن ســالمة التصــرف فــي األداء بــل تشــمل أيضــا الحـــرص علــى 
تقديم أفضل الخدمات في الوقت املحدد، وبالســرعة املطلوبة )القضاة، 2008: 112(، وتنصب عمليات التطويـــر التنظيمي على 
ثالثــة مســتويات هــي األفــراد والجماعــات والتنظيــم، ويمكــن اعتبــار األفــراد الخليــة األساســية ألي منظمــة، والتـــي تكــون الجماعــات 
والتـــي تكــون بالتبعيــة التنظيــم  ككل، ويجــب علــى أي منظمــة أن تحــدد املــراد تطويـــره، وذلــك حتـــى ال ينحـــرف مجهودهــا إلــى �شــيء ال 
تـــريد تطويـــره، وبالتالــي عليهــا أن تحــدد أولويــات التطويـــر هــل األفــراد أم الجماعــات أم التنظيــم، بهــدف التطويـــر التنظيمــي لزيــادة 

فعاليــة الجامعــات بحيــث يكــون لديهــا القــدرة علــى التكيــف للتعامــل مــع التغيـــرات فــي البيئــة املحيطــة )صويــص، 015	: 55(.

ونظــًرا لطبيعــة أعمــال الجامعــات، وأهميتهــا فــي مجــال تحقيــق أفضــل املخـــرجات التعليميــة، فــإن هــذا البحــث يـــركز علــى 
التعــرف علــى األســاليب الرقابيــة املعمــول بهــا فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية، وذلــك ملعرفــة املشــكالت التـــي تقلــل مــن 
فاعلية النظم الرقابية السائدة في الجامعات، وملعرفة التطويـر التنظيمي فيها. فنظام الرقابة قد ال يحقق الهدف منه إال إذا 

تقبلــه العامليـــن، وعملــوا علــى تطبيقــه بالطــرق الســليمة.

الدراسات السابقة

تعــددت الدراســات التـــي تناولــت الرقابــة اإلداريــة علــى املســتوى املحلــي والعالمــي، ولكــن فــي أغلبهــا جــاءت فــي بحــث ســبل 
التطويـر، والعالج بشكل عام من ناحية، دون التطرق وربطها بالتطويـر التنظيمي من ناحية أخـرى. وفيما يلي عرض لبعض 

تلــك الدراســات، ال الحصــر:

دراسة )عمومن، 2014(: وهدفت لى التعرف على العالقة بيـن النمط القيادي ومستوى اإلبداع اإلداري والتطويـر 1- 
التنظيمــي لبعــض الجامعــات الجـــزائرية مــن خــالل التعــرف علــى النمــط القيــادي الســائد )القيــادة الســلبية،القيادة 
املتسلطة،القيادة املعتدلة،القيادة اإلنسانية واالجتماعية،القيادة الفعالة( من وجهة نظر املوظفيـــن اإلدارييـــن، 
ومســتوى اإلبــداع اإلداري لديهــم، والتعــرف علــى اتجاهاتهــم نحــو التطويـــر التنظيمــي للجامعــة. وكانــت أهــم نتائجهــا: 
أن النمــط القيــادي الســائد فــي املؤسســات الجامعيــة هــو النمــط الفعــال، وأن مســتوى اإلبــداع اإلداري للموظفيـــن 
اإلدارييـن باملؤسسات الجامعية هو فوق املتوسط مما كون اتجاهات إيجابية نحو التطويـر التنظيمي باملؤسسات 
الجامعية، كذلك ال يوجد اختالف ألنماط القيادة واإلبداع اإلداري واتجاهات املوظفيـــن اإلدارييـــن نحو التطويـــر 
التنظيمــي باملؤسســات الجامعيــة باختــالف العوامــل الديموغرافيــة، ووجــود عالقــة ارتبــاط بيـــن أنمــاط القيــادة 

مجتمعــة واإلبــداع اإلداري والتطويـــر التنظيمــي. 

التطويـــر 	-  ملــدراء املنظمــات وأثـــرة علــى  العاطفــي  الــذكاء  إلــى معرفــة مســتوى  وهدفــت   :)Sangeeta, 2014( دراســة
التنظيمــي، وملعرفــة رأي املرؤوسيـــن بـــرؤسائهم، وكان مــن أهــم نتائجهــا: أن العواطــف تلــزم فــي مــكان العمــل فهــي تعمــل 
على تحقيق االنسجام في مكان العمل، وبالتالي زيادة اإلنتاجية، لكن املهم في كيفية إدارة العواطف بشكل مناسب، 
فهنالــك فــي املنظمــات رؤســاء ذوي كفــاءة وثقــة بقدرتهــم علــى املحافظــة علــى عالقــات جيــدة مــع مرؤوســيهم، ولكنهــم 
. كذلــك الرؤســاء يمكنهــم إدارة املرؤوسيـــن بشــكل أفضــل إذا تولــد لديهــم دافــع 

ً
يحتاجــون إلــى أن يكونــوا أذكيــاء عاطفيــا

ذاتـــي وأفــكار جديــدة فــي التعامــل مــع مرؤوســيهم بشــكل جيــد فــي ســبيل تحقيــق األهــداف الشــخصية واملهنيــة.

دراســة )عابـــر، 2013(: وهدفــت إلــى التعــرف علــى أثـــر أدوار القيــادة االستـــراتيجية فــي مجــاالت التطويـــر التنظيمــي 	- 
إلحــدى  العمــل(  نظــم  التكنولوجيــا،  التنظيمــي،  الهيــكل  التشــريعات،  واالستـــراتيجيات،  )األهــداف  فــي  واملتمثلــة 
الشــركات الصناعيــة العراقيــة، وذلــك مــن خــالل تحديــد طبيعــة األدوار التـــي تتبناهــا القيــادة االستـــراتيجية،وتقديم 
توصيــات فيمــا يخــص األدوار املناســبة للقيــادة االستـــراتيجية لتحقيــق التطويـــر التنظيمــي، وكان مــن أهــم النتائــج: 
 فــي أداء العينــة املبحوثــة، وأن األهــداف، واالستـــراتيجيات هــي 

ً
أن القــرارات االستـــراتيجية هــي الــدور األكثـــر اهتمامــا

األكثـــر أهميــة فــي مجــاالت التطويـــر التنظيمــي، وأن هنالــك تأثيـــر ذات داللــة معنويــة بيـــن أدوار القيــادة  والتطويـــر 
التنظيمــي.
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دراسة )Ashley,et. al., 2011(: وهدفت إلى دمج القيادة والتطويـر التنظيمي في مبادرة واحدة متوازنة للشركة،  - 
حيــث تعــرض الدراســة كمثــال لتـــزويد الباحثيـــن بأفــكار عــن كيفيــة إنشــاء وتطبيــق بـــرامج مشــابهة فــي مؤسســات 
أخـرى، وتم تناول الدراسة في شركة تصنيع عاملية، توظف قرابة 20000 موظف وتعمل في 144 موقع موزعة على 
27 دولة، وكانت أهم نتائجها: أن الدمج يمكن أن يساعد في إنشاء خط واضـح بيـن الفرد، واملنظمة وبناء مسئولية 
أوسع لنجاح مبادرات التطويـر التنظيمي، حيث إن عملية الدمج تتطلب تنسيق وحوارات معمقة داخل املؤسسة 
تساعد على زيادة نشاط عدد كبيـر من املوظفيـن وتمكنهم من القيام بالتغييـر، ولقد بينت الدراسة أهمية القيادة 

في عملية التطويـر التنظيمي. 

دراسة )حسيـــن والشمري، 2011(: وهدفت إلى بناء أنموذج للتطويـــر التنظيمي يمكن أن يعتمد في منظمات األعمال 5- 
العراقيــة عنــد إجـــراء عمليــات التطويـــر التنظيمــي، وكان مــن أهــم نتائجهــا: أن التطويـــر التنظيمــي االفتـــرا�شي يســتمد 
مقوماتــه األساســية مــن الجوانــب الســلوكية للعامليـــن، وقدرتهــم علــى التشــخيص الــذي يتميـــز باعتمــاده علــى درجــة 
الوعــي بأســباب اإلخفــاق الــذي قــد يحــدث فــي املنظمــات التـــي يعملــون فيهــا، وحداثــة طبيعــة املهــام التنظيميــة للمنظمــات 
عينــة البحــث إضافــة إلــى الخبـــرة امليدانيــة للعينــة وتأثيـــر مشــاركتهم بالــدورات التدريبيــة املختلفــة، وضعــف البـــرامج 
التدريبيــة التـــي شــارك بهــا أفــراد العينــة بحيــث لــم تمكنهــم مــن الحصــول علــى املعرفــة اإلداريــة الالزمــة، وضعــف بـــرامج 

االختيــار ممــا أدى إلــى وصــول بعــض األشــخاص إلــى درجــات وظيفيــة عليــا دون أن يكونــوا مؤهليـــن لهــا بالشــكل الكافــي.

دراســة )الفــرا وشاهيـــن، 2009(: وهدفــت إلــى التعــرف علــى واقــع الرقابــة اإلداريــة الداخليــة فــي املنظمــات األهليــة 6- 
الرقابيــة املطبقــة،  النظــم  مــدى تحقيــق  توفــر مقوماتهــا، وقيــاس  مــدى  التعــرف علــى  مــن خــالل  فــي قطــاع غــزة، 
وكانــت أهــم النتائــج التـــي توصلــت إليهــا الدراســة: يتوفــر لــدى املنظمــات األهليــة الفلســطينية العاملــة فــي قطــاع غــزة 
مقومــات الرقابــة اإلداريــة الداخليــة بمســتوى مناســب، يســاعد هــذه املنظمــات علــى تعزيـــز الشــفافية، وتحقيــق 
أهدافهــا، وتوفــر مقومــات االتصــال الناجــح، ووجــود الهيــكل التنظيمــي املناســب، وأن النظــم الرقابيــة الداخليــة 
املطبقــة فــي الجمعيــات تحقــق أهدافهــا، كمــا أن عمليــة تقييــم األداء تتــم بطريقــة ســليمة، حيــث تتنــوع األســاليب 

املســتخدمة. الرقابيــة 

دراسة )العبادي وآخـرون، 2009(: وهدفت إلى التعرف على إيجابيات، ومزايا مفهوم الرقابة اإلدارية والشفافية 7- 
اإلدارية، وكيفية االستفادة من هذيـن املفهوميـن لغرض معالجة الفساد اإلداري في العراق، وكان من أهم نتائجها: 
إن الرقابة اإليجابية والشفافية اإلدارية هي الوسيلة الوحيدة التـي من خاللها يمكن القضاء على جميع االختالالت 

واالنحـرافات التـي يواجهها الجهاز اإلداري في الدولة.

دراســة )القضــاة، 2008(: وســعت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثـــر عالقــة الرقابــة اإلداريــة بكفــاءة األداء فــي وزارة 8- 
الصـحة األردنية، وكانت أهم نتائجها على النحو التالي: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيـن األساليب الرقابية، 
 بيـــن املؤهــل 

ً
ومســتوى كفــاءة األداء لــدى العامليـــن فــي وزارة الصـــحة األردنيــة، كذلــك وجــود فــروق دالــة إحصائيــا

 بيـــن كل مــن العمــر، وســنوات الخبـــرة، وعــدد الــدورات 
ً
العلمــي، وكفــاءة األداء مــن جهــة، وفــروق دالــة إحصائيــا

التدريبيــة فــي الرقابــة اإلداريــة، وأســاليبها وفعاليــة الرقابــة اإلداريــة مــن جهــة ثانيــة.

دراســة )عبــاس، 2006(: وهدفــت للعمــل علــى وضــع إطــار فاعــل ومتكامــل ملرتكــزات الرقابــة علــى األنشــطة التـــي 9- 
تمارس في البنوك اإلسالمية اليمنية، وإبـراز طبيعة نشاط الرقابة اإلدارية الفاعلة في تلك املصارف، وكان من أهم 
نتائجهــا: تعانــي املصــارف اإلســالمية فــي اليمــن مــن ضعــف فــي وظيفــة الرقابــة اإلداريــة، وهنــاك قصــور فــي اســتخدام 
التحليل املالي كوسيلة رقابية لتقويم األداء والتخطيط املالي، وإعداد التقديـرات املالية ألوجه النشاط، ووجد أن 

هنــاك شــبه غيــاب للتنســيق بيـــن الجهــات الرقابيــة املختلفــة ســواء الداخليــة منهــا أو الخارجيــة.

تعقيب على الدراسات السابقة

ممــا ســبق يتضـــح أن الرقابــة اإلداريــة ودورهــا فــي تحقيــق التطويـــر التنظيمــي للجامعــات الحكوميــة فــي فلسطيـــن، حيــث - 
لم يتم تناوله بهذه الصورة في الدراســات الســابقة-على حد علم الباحث-إضافة إلى تفردها في بحث تحقيق التطويـــر 

التنظيمــي، ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث لتســليط الضــوء علــى الرقابــة اإلداريــة ودورهــا فــي تحقيــق التطويـــر التنظيمــي.   
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مــن حيــث هــدف البحــث: تنوعــت االتجاهــات البحثيــة للدراســات الســابقة التـــي هدفــت إلــى بيــان أهميــة ومــدى تبنــي الرقابــة - 
اإلدارية، في حيـــن سعى البحث الحالي إلى التعرف واقع الرقابة اإلدارية بمتغيـــراتها، وتحقيق التطويـــر التنظيمي.

مــن حيــث متغيـــرات البحــث: تعــددت املتغيـــرات التـــي تــم قياســها فــي الدراســات الســابقة العربيــة منهــا واألجنبيــة. - 
الوســائل  توفــر  العليــا،  التاليــة )دعــم اإلدارة  للرقابــة اإلداريــة  باألبعــاد املختلفــة  انفــرد  الحالــي فلقــد  البحــث  أمــا 

اإليجابيــة(.  الرقابــة  الذاتيــة،  الرقابــة  للرقابــة،  العامليـــن  قبــول  واإلمكانيــات، 

مــن حيــث مجتمــع البحــث وعينتــه: تنوعــت االتجاهــات البحثيــة فــي تحديــد مجتمــع البحــث وعينتهــا فــي الدراســات - 
جامعــة  فــي  وبالتحديــد  فلسطيـــن،  فــي  الحكوميــة  الجامعــات  علــى  الحالــي  البحــث  تطبيــق  تــم  حيـــن  فــي  الســابقة؛ 
خضــوري، وجامعــة األق�شــى، وذلــك ألهميــة طبيعــة عمــل الجامعــات ونشــاطاتها والخدمــات التـــي تقدمهــا ملــا هــذا 

القطــاع مــن أهميــة حيويــة.

مــن حيــث منهــج البحــث: اعتمــد البحــث الحالــي فــي تحقيــق أهدافــه علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، إذ يــالءم هــذا - 
املنهــج الدراســات التـــي تتبنــى اســتقصاء الظاهــرة التـــي بلورتهــا مشــكلة البحــث، ثــم تحليهــا، وتفسيـــرها، ومقارنتهــا، 

وتقويمهــا وفــق أســس منهجيــة علميــة رصينــة.

مشكلة البحث

يعــد دور نظــم الرقابــة اإلداريــة مــن األدوار املهمــة فــي العمــل اإلداري ملــا لــه مــن نتائــج إيجابيــة تعــود بالنفــع علــى الجامعــات 
الحكوميــة فــي فلسطيـــن، والعامليـــن بهــا، حيــث تســاهم الرقابــة اإلداريــة فــي تحديــد األهــداف ووضــع املعاييـــر، ومتابعــة وقيــاس 
األداء الفعلــي، وتحليــل االنحـــرافات ومعرفــة أســبابها، والتقويــم والتصـــحيح، )العــزاوي، 2013( )شبيـــر، 015	(، وتحسيـــن 
املنــاخ العــام لصنــع القــرارات، وإثــارة األفــكار الجديــدة لديهــم، لــذا كان علــى الجامعــات الفلســطينية علــى مســتوى الوطــن 
مــن تطويـــر إجـــراءات عملهــا، وتحديــث أنظمتهــا الداخليــة مــن أجــل تحقيــق التطويـــر التنظيمــي مــن خــالل هيــاكل تنظيميــة 
مرنــة تســتطيع مــن خاللهــا تقديــم خدمــات جديــدة، ومتميـــزة، وبالتالــي يحــاول البحــث التعــرف علــى الرقابــة اإلداريــة ودورهــا 
فــي تحقيــق التطويـــر التنظيمــي للجامعــات الحكوميــة فــي فلسطيـــن مــن خــالل مجموعــة مــن التســاؤالت التاليــة التـــي تعبـــر فــي 

مجملهــا عــن مشــكلة البحــث وفــق اآلتــي:

ما مستوى الرقابة اإلدارية في الجامعات الحكومية الفلسطينية؟1- 

ما مستوى التطويـر التنظيمي في الجامعات الحكومية الفلسطينية؟	- 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن مستوى الرقابة اإلدارية وبيـن مستوى التطويـر التنظيمي في الجامعات 	- 
الحكومية الفلسطينية؟

هل يوجد أثـر ذو داللة إحصائية ملستوى الرقابة اإلدارية على مستوى التطويـر التنظيمي في الجامعات الحكومية  - 
الفلسطينية؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة تجــاه متغيـــرات البحــث فــي الجامعــات الحكوميــة 5- 
 للمتغيـــرات الديموغرافيــة.

ً
الفلســطينية تبعــا

أهداف البحث

يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية: 

التعرف على مستوى الرقابة اإلدارية في الجامعات موضع البحث.1- 

الكشف على مستوى التطويـر التنظيمي في الجامعات موضع البحث.	- 

تحديد طبيعة واتجاه العالقة بيـن الرقابة اإلدارية، والتطويـر التنظيمي في الجامعات موضع البحث.	- 

بيان أثـر مستوى الرقابة اإلدارية على مستوى التطويـر التنظيمي في الجامعات الحكومية الفلسطينية. - 

بيان الفروق في استجابات أفراد العينة تجاه متغيـرات البحث.5- 
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أهمية البحث

أهميــة البحــث فــي الرقابــة اإلداريــة فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية، والتـــي حظيــت فــي اآلونــة األخيـــرة باهتمــام 1- 
الباحثيـــن، وبالتالــي تسايـــر التطــور اإلداري املنشــود.

املســاهمة والدعــوة إلــى زيــادة االهتمــام العلمــي بالرقابــة اإلداريــة، وأهميــة تبنيهــا ملواءمــة تحقيــق التطويـــر التنظيمــي 	- 
مــع متطلبــات التنميــة فــي الــدول.

تطويـر الجامعات على التعامل مع بيئتها الداخلية والخارجية، وزيادة قدرتها على حل املشكالت.	- 

االســتفادة مــن نتائــج هــذا البحــث إلعــادة النظــر فــي تطويـــر املمارســات اإلداريــة لــدى القائميـــن علــى إدارة الجامعــات.  - 
ملــا لهــذا القطــاع تأثيـــراته االجتماعيــة التـــي تمتــد إلــى مختلــف شــرائح املجتمــع.

عــدم وجــود دراســات عربيــة ربطــت بيـــن متغيـــر الرقابــة اإلداريــة والتطويـــر التنظيمــي- حســب علــم الباحــث - حتـــى 5- 
تاريــخ إعــداد البحــث.

فرضيات البحث

يسعى هذا البحث الختبار الفرضيات اآلتية:

الفرضية الرئيسة األولى

فــي الجامعــات  التنظيمــي  التطويـــر  الرقابــة اإلداريــة وبيـــن مســتوى  بيـــن مســتوى  توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
الفلســطينية. الحكوميــة 

ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـــن مســتوى دعم اإلدارة العليا وبيـــن مســتوى التطويـــر التنظيمي في الجامعات 1- 
الحكومية الفلســطينية.

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن مســتوى توفــر الوســائل واإلمكانيــات وبيـــن مســتوى التطويـــر التنظيمــي فــي 	- 
الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية.

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن مســتوى قبــول العامليـــن وبيـــن مســتوى التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات 	- 
الحكوميــة الفلســطينية.

ــر التنظيمــي فــي الجامعــات  -  توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن مســتوى الرقابــة الذاتيــة وبيـــن مســتوى التطويـ
الحكوميــة الفلســطينية.

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن مســتوى الرقابــة اإليجابيــة وبيـــن مســتوى التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات 5- 
الحكوميــة الفلســطينية.

الفرضية الرئيسة الثانية

يوجد أثـر ذو داللة إحصائية ملستوى الرقابة اإلدارية على مستوى التطويـر التنظيمي في الجامعات الحكومية الفلسطينية.

الفرضية الرئيسة الثالثة

اإلداريــة ومســتوى  الرقابــة  البحــث حــول مســتوى  أفــراد عينــة  اســتجابات  فــي  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  توجــد  ال 
التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية تعــزى ملتغيـــرات: )النــوع، الجامعــة، العمــر، املؤهــل العلمــي، عــدد 

الوظيفــي(. املســتوى  الخدمــة،  ســنوات 



دور الرقابة اإلدارية في تحقيق التطويـر التنظيمي...

28

أنموذج ومتغيـرات البحث

يعكــس عالقــات  والــذي  للبحــث،  افتـــرا�شي  بنــاء مخطــط  تــم   ألهدافهــا 
ً
البحــث وتحقيقــا  ملعالجــة مشــكلة 

ً
اســتكماال

ارتبــاط وتأثيـــر مباشــر بيـــن متغيـــرات أبعــاد الرقابــة اإلداريــة، والتطويـــر التنظيمــي كمــا هــو موضـــح بالشــكل التالــي.
 

 الرقابة اإلدارية

 دعم اإلدارة العليا

 توفر الوسائل واإلمكانيات

 قبول العاملين للرقابة

 

التطوير التنظيمي في الجامعات 

 .الحكومية الفلسطينية

 
 الرقابة الذاتية

  -العوامل الديموغرافية 

العمر، املؤهل العلمي، 

 الوظيفي، سنوات توى املس

ةالخبر   

 املتغيرات املستقلة

 املتغير الوسيط

 املتغير التابع

 الرقابة اإليجابية

املصدر: من إعداد الباحث بناًء على الدراسات السابقة

شكل رقم )1( أنموذج البحث

حدود البحث:

تتحدد حدود هذا البحث بما يأتي

الحدود البشرية: جميع العامليـن اإلدارييـن في الجامعات الحكومية العاملة في فلسطيـن، والذيـن هم على رأس عملهم.- 

الحــدود املكانيــة: تــم هــذا البحــث علــى العامليـــن فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية وهــي: )جامعــة فلسطيـــن - 
التقنيــة - خضــوري فــي طولكــرم، جامعــة األق�شــى فــي غــزة(.

مصطلحات البحث

 للخطــة املوضوعــة والتعليمــات الصــادرة واملبــادئ 1- 
ً
الرقابــة اإلداريــة: هــي التأكــد ممــا إذا كان كل �شــيء يحــدث طبقــا

املحــددة، وأن غرضهــا هــو اإلشــارة إلــى نقــاط الضعــف واألخطــاء بقصــد معالجتهــا ومنــع تكــرار حدوثهــا )باعلــوي، 2008(

التعريــف اإلجـــرائي لدعــم اإلدارة العليــا: تعــد الرقابــة مــن وظائــف اإلدارة حيــث تتابــع العمليــات اإلداريــة مــن خالل 	- 
التواصل املستمر مع العامليـــن، ومشاركتهم عند تطبيق الخطط، واألخذ بالتقاريـــر الصادرة من قبلهم.

ولوائــح 	-  وأنظمــة  للشــكاوى،  صنــدوق  وجــود  بذلــك  ويقصــد  واإلمكانيــات:  الوســائل  لتوفــر  اإلجـــرائي  التعريــف 
العامليـــن. واجبــات  تحــدد  مكتوبــة 
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التعريــف اإلجـــرائي لقبــول العامليـــن: ونقصــد بذلــك أن يتســم النظــام الرقابـــي بالوضــوح، وممارســة الرقابــة مــن  - 
خــالل الزيــارات امليدانيــة، وان تعكــس الخطــة األهــداف التفصيليــة املــراد إنجازهــا فــي صــورة قابلــة للقيــاس.

التعريــف اإلجـــرائي للرقابــة الذاتيــة: مــن خاللهــا يتأكــد العامليـــن أن مســتوى أدائهــم يطابــق املعاييـــر املوضوعــة 5- 
لتحقيــق األهــداف، وأن تكــون املعاييـــر محــددة لــكل نشــاط للوصــول لألهــداف يلتـــزم بهــا العامليـــن، ويتــم محاســبة 

النفــس عنــد الشــعور بالتقصيـــر فــي العمــل.

التعريــف اإلجـــرائي للرقابــة اإليجابيــة: ويتــم فيهــا وضــع موازنــات لاللتـــزام بهــا فــي مجــال أعمــال املنظمــة، وتوفيـــر 6- 
الوســائل والطــرق التـــي تمنــع األخطــاء فــي العمــل

التطويـــر التنظيمــي: هــو جهــد ونشــاط طويــل املــدى يســتهدف تحسيـــن قــدرة املنظمــة علــى حــل مشــكالتها، وتحديــد 7- 
ذاتهــا مــن خــالل إدخــال إدارة مشــاركة وتعاونيــة وفعالــة ملنــاخ التنظيــم. )عبــد الباقــي، 2003(

اإلطار النظري

الرقابة اإلدارية

مفهوم الرقابة اإلدارية:  1-

 ملــا تــم التخطيــط إليــه، 
ً
تعــد الرقابــة إحــدى الوظائــف األساســية لــإدارة، وتهتــم بالتحقــق مــن تنفيــذ األهــداف وفقــا

وقــد تعــددت تعريفــات الرقابــة اإلداريــة مــن قبــل الكثيـــر مــن الباحثيـــن، والكتــاب، لكــن مــن حيــث املفهــوم أغلبهــا ينطــوي علــى 
مدلــول واحــد، وغايــة واحــدة تتمثــل فــي تحقيــق األهــداف بأفضــل وأســرع الطــرق، والحفــاظ علــى مــوارد املنظمــة، والعمــل علــى 

تقليــل وخفــض االنحـــرافات، وفيمــا يلــي عــرض بعــض املفاهيــم والتعريفــات:

الرقابــة اإلداريــة هــي »عمليــة التأكيــد مــن أن مــا تــم التخطيــط لــه هــو مــا تــم تنفيــذه، وكشــف االنحـــرافات ثــم تصـــحيحها 
إن وجــدت للوصــول إلــى األهــداف املحــددة مســبقا« )الفــرا وشاهيـــن، 2009: 576(، كمــا يمكــن تعريفهــا »بأنهــا مفهــوم نسبـــي 
 هــي العمليــة التـــي يقــاس 

ً
 بعمليــة التخطيــط، فالرقابــة حديثــا

ً
 وثيقــا

ً
يجــب مقارنتهــا مــع باقــي العمليــات الرقابيــة، وتـــرتبط ارتباطــا

 )البـــرغوتي، 2010: 55(، وأيضــا تعــرف الرقابــة اإلداريــة »هــي 
ً
مــن خاللهــا مــا تــم إنجــازه مقارنــة مــع مــا تــم التخطيــط لــه مســبقا

األداة التـي تساعد اإلدارة على كشف االنحـرافات، واألخطاء قبل تفشيها، وتصـحيحها، باإلضافة إلى وضع تدابيـر وإجـراءات 
 )العراي�شــي، 015	: 12(، كمــا يمكــن تعريفهــا بأنهــا »عمليــة للتأكــد مــن األهــداف التنظيميــة 

ً
للحيلولــة دون حدوثهــا مســتقبال

.)Megginson, 1989:  11( »واإلدارية تحققت على أكمل وجه، وهذا متعلق بطرق جعل األشياء تنفيذ كما هو مخطط لها

أهمية الرقابة اإلدارية 	-

:)Schermerhorn, 2005: 202( تتعدد أغراض الرقابة وأهميتها في منظمات األعمال نحو التالي
تســهم فــي تقليــل األخطــاء قبــل تـــزايدها، فعــالج األخطــاء قبــل تـــراكمها قــد يضــع املنظمــة فــي مواقــف قويــة، وعــدم - 

تعرضهــا إلــى املواقــف الحـــرجة.

النظــام الرقابـــي الفعــال يســهم فــي زيــادة قــدرة املنظمــة علــى تبســيط التعقيــد التنظيمــي، والتكيــف مــع اســتخدام - 
التكنولوجيــا ملعالجــة أي قصــور.

يســهم النظــام الرقابـــي الفعــال فــي خفــض التكاليــف، لجعــل التكاليــف بحدودهــا الدنيــا، مــن خــالل ضبــط عمليــات - 
اإلنتــاج، ووضــع معاييـــر ومقيــاس لــألداء.

أهداف الرقابة اإلدارية 	-

تهدف الرقابة اإلدارية إلى تحقيق ما يلي )العراي�شي، 015	: 14(:

حمايــة الصالــح العــام: وهــي أســاس الرقابــة مــن خــالل الرقابــة علــى األنشــطة وسيـــر العمــل وفــق مــا هــو مخطــط إليــه، - 
والكشف عن االنحـرافات، وتحديد املسؤولية اإلدارية.

توجيــه القيــادة اإلداريــة أو الســلطة املســئولة إلــى التدخــل لحمايــة الصالــح العــام، واتخــاذ قــرارات مــن شــأنها تــؤدي - 
إلــى خفــض األخطــاء.
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تخفيض مخاطر األخطاء عند وضع الخطط.- 

تحقيق التعاون بيـن الوحدات واألقسام التـي تشارك في تنفيذ األعمال.- 

مراحل الرقابة اإلدارية:  -

توجد عدة مراحل أو خطوات تقوم عليها الرقابة اإلدارية، ال يمكن االستغناء عنها، وتعد سلسلة من الحلقات املتصلة 
مع بعضها البعض كما ذكرها شاهيـن )2007: 38( واملتمثلة في:

تحديــد األهــداف ووضــع املعاييـــر: يعــد تحديــد األهــداف مــن مســؤولية اإلدارة العليــا ألنهــا تعكــس فلســفة ورؤيــة - 
 لحــدوث االختناقــات، ويعتبـــر املعايـــر مــن 

ً
ورســالة املنظمــة، وتعــد هــي الوثيقــة املــراد تحقيقهــا فــي املســتقبل منعــا

أدوات الرقابــة املهمــة. فالبــد أن يتــم تحديــده بدقــه بحيــث يكــون ســهل قياســه، وقابــل للتطبيــق ثــم يتــم تدوينــه حتـــى 
ال يكــون هنــاك أي تحـــريف.

متابعــة وقيــاس األداء الفعلــي: وتتــم هــذه املرحلــة فــي ضــوء املعاييـــر املحــددة مــن قبــل، وبعــد إتمــام تحديــد املعاييـــر تأتـــي - 
مرحلــة قيــاس األداء الفعلــي ملــا قــد تــم إنجــازه مــن أعمــال. حيــث يتوقــف قيــاس اإلنجــاز علــى الهــدف مــن العمليــة الرقابية، 
 لعينة عشوائية، 

ً
 أو مرحليا

ً
 لكل أوجه نشاط العملية اإلدارية أو جـزئيا

ً
 كامال

ً
ويأخذ أحد االحتماليـن إما أن يكون قياسا

 لفتـــرة زمنية محددة، وقياس األداء وتقييمه له أســاليب متعددة منها التقاريـــر واملالحظة الشــخصية.
ً
 قنيا

ً
أو قياســا

تحليــل االنحـــرافات ومعرفــة أســبابها: وتتــم فــي هــذه املرحلــة مقارنــة النتائــج مــع املقاييــس املحــددة، حيــث يجــب أن - 
يكــون بينهمــا تطابــق وقــد تكــون النتائــج أعلــى أو أقــل مــن املقاييــس، ويكــون للرئيــس تقديـــر نســبة االنحـــراف املقبــول، 
ويجــب تحديــد االنحـــرافات ملعرفــة وتحديــد الســبب الحقيقــي لعــدم مطابقــة املقيــاس ليتــم اتخــاذ القــرار املناســب.

التقويــم والتصـــحيح: إذا كانــت نتائــج املقارنــة بيـــن األداء الفعلــي بــاألداء املخطــط لــه ال يـــرقى ملســتوى األداء املطلــوب وال - 
يتوافــق معــه، ويتجــاوز االختــالف بينهمــا الحــد املســموح بــه. فيتطلــب إعــالم املنظمــة بهــذا االنحـــراف أو التفــاوت التخــاذ 
إجـــراء تصـحيحـــي مناســب، ويكــون التصـــحيح مــن خــالل مراجعــة الخطــط، وإعــادة توزيــع املهــام واملســؤوليات، وتعديــل 
الطــرق املســتخدمة، وتدريــب املوظفيـــن وتأهيلهــم، وتعديــل التشــريعات واألنظمــة، وتعديــل التقاريـــر أو األســاليب الرقابيــة.

مفهوم وأهمية التطويـر التنظيمي: 

يعــد التطويـــر التنظيمــي مــن أهــم نجــاح املنظمــة فــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه االهتمــام بالعالقــات اإلنســانية فــي التنظيــم، 
ــر التنظيمــي هــو  والوقــت التـــي بــدأت فيــه املدرســة الســلوكية فــي الظهــور، حيــث يشيـــر عبــد الباقــي )2003: 383( أن »التطويـ
مــن خــالل إدخــال إدارة  قــدرة املنظمــة علــى حــل مشــكالتها، وتحديــد ذاتهــا  املــدى يســتهدف تحسيـــن  جهــد ونشــاط طويــل 
مشــاركة وتعاونيــة وفعالــة ملنــاخ التنظيــم، كمــا يمكــن تعريفــه »أنــه عمليــة مخططــة ومقصــودة تهــدف إلــى تمكيـــن املنظمــة مــن 
التكيــف مــع املتغيـــرات البيئيــة، وكذلــك تحسيـــن قدرتهــا علــى حــل مشــكالتها، وذلــك بإحــداث تأثيـــر علــى متغيـــرات املدخــالت 
ومتغيـــرات األنشــطة أو العمليــات )العميــان، 2003: 383(. ويؤكــد الدهــان )2002: 33(، بــأن التطويـــر التنظيمــي مجموعــة 

 مــن املمارســات التـــي تتعلــق بـــزيادة كفــاءة العمــل.
ً
متنوعــة جــدا

وتكمن أهمية التطويـر التنظيمي كما يوضـحها )جاد الرب، 2013: 249(

ومختلــف -  الخارجيــة  بيئتهــا  فهــم  علــى  الطويــل  أم  القصيـــر  األجــل  فــي  ســواء  املنظمــة  التنظيمــي  التطويـــر  يســاعد 
الضغــوط التـــي تتعــرض لهــا مــن أجــل التطويـــر التنظيمــي، هــذا باإلضافــة إلــى تحسيـــن قــدرات املنظمــة نحــو حــل 
التنظيمــي املخطــط. التطويـــر  أمــام  الطريــق  يمهــد  التنظيمــي  التطويـــر  بــأن  القــول  يمكــن  ولــذا  الداخليــة،  مشــكالتها 

يدعم التطويـر التنظيمي أعضاء املنظمة على العمل معا وبطريقة نظامية، وهذا ينعكس على نقاط القوة والعكس - 
ينعكس على نقاط الضعف باملنظمة، لذا فإنه يؤدي إلى تحقيق األهداف أو الفشــل التنظيمي إذا لم يتم.

تنعكــس ممارســة التطويـــر التنظيمــي علــى البيئــة الخارجيــة للمنظمــة، ولــذا فإنــه أداة فعالــة فــي يــد القــادة إلحــداث - 
التطويـــر التنظيمــي املخطــط، وهــذا يــؤدي إلــى االبتــكار واإلبــداع، كمــا يســتخدم القــادة األصــول البشــرية واملــوارد 

األخـــرى أفضــل اســتخدام مــن خــالل التحسيـــن املســتمر لــألداء التنظيمــي.

يســاهم التطويـــر التنظيمــي كأداة مســاعدة مــع الخبـــرات واالستشــارات اإلداريــة وتحسيـــن أداء املوظفيـــن داخــل - 
أثنــاء التدريــب التنظيمــي.  املنظمــة، وذلــك 
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يوفر التطويـر التنظيمي املهارات والخبـرات واملستلزمات الالزمة لكل املديـريـن نحو التحسيـن املستمر.- 

إن التطويـــر التنظيمــي يتكامــل ويتداخــل مــع مصطلــح إدارة الجــودة الشــاملة TQM ومصطلــح دمــج العامليـــن ألنــه - 
منهــج ربمــا يقــدم فــرص مضافــة لتعظيــم االســتفادة مــن هــذه املصطلحــات وتحقيــق امليـــزة التنافســية.

أهداف التطويـر التنظيمي: 1-

للتطويـر التنظيمي هدفان أساسيان هما )السكرانه، 2009: 27(، )جاد الرب، 2010: 144(.

األهداف التـي تحقق العوائد Outcome Goals، وهي تنعكس على إنجاز وتحقيق املهام.- 

 -.
ً
األهداف الخاصة بالعمليات Process Goals، وهي التـي تؤثـر في الطريقة التـي يعمل بها األفراد معا

وهذا الهدف له تأثيـر أقوى من أي مؤثـرات أو عناصر أخـرى في التطويـر التنظيمي املخطط وهنالك أهداف أخـرى منها:

يساعد التطويـــر التنظيمي في تحقيق األهداف، وذلك من خالل مساعدة األفراد أو العامليـــن لكي يصبحون أكثـــر - 
 على قدراتهم نحو اســتمرار التطويـــر في املســتقبل.

ً
كفاءة، ويعتمد ذاتيا

يدعــم التطويـــر التنظيمــي االلتـــزام التنظيمــي مــن قبــل العامليـــن، كمــا أنــه يســاهم فــي جعــل القيــم والســلوكيات أكثـــر - 
 Self- قــوة وفاعليــة، كمــا يســاهم فــي تحسيـــن املنظمــة مــن خــالل حـــرية االختيــار، مشــاركة القــوة، والثقــة الذاتيــة

Reliance، كمــا أنــه يحقــق ميـــزة أفضــل فــي معرفــة مــاذا نعــرف عــن الســلوك اإلنســاني فــي املنظمــة.

تـــركز جهــود التطويـــر التنظيمــي علــى مجموعــات العمــل، فهــي تشــكل جماعــات مرجعيــة، يســتمد منهــا أفــراد التنظيــم - 
قيمهم ومعاييـرهم.

ــر التنظيمــي إلــى الثقافــة الســائدة فــي املؤسســات، بحيــث تســود قيــم التعــاون واقتســام الســلطة بيـــن -   يـــرمي التطويـ
الرؤســاء واملرؤوسيـــن، بــدل التنافــس وســيطرة طــرف واحــد.

يهــدف التطويـــر التنظيمــي إلــى مقاومــة العقبــات التـــي تحــد مــن نمــو وتقــدم األفــراد حتـــى تـــزداد قدرتهــم علــى املســاهمة - 
أكثـــر في التنظيم.

كمــا أن عمليــة التطويـــر التنظيمــي تهــدف إلــى تحديــد املشــكالت اإلداريــة والتنظيميــة التـــي تعانــي منهــا املنظمــات ووضــع - 
الحلــول املناســبة لهــا بمــا يــؤدي إلــى تحسيـــن أداؤهــا وبالتالــي التأثيـــر الفعــال علــى كفــاءة املنظمــة ككل. )صويــص، 015	: 94(

خصائص عملية التطويـر التنظيمي 	-

تتميـــز عمليــات التطويـــر التنظيمــي عــن عمليــات التغيـــر األخـــرى كمــا يـــراها الباحثيـــن نحــو اآلتــي: )قحانــي، 1996: 13(، 
)الزهرانــي، 2002: 42(، )عبــاس والزاملــي، 006	: 9(،)حسيـــن والشــمري، 2011: 23(.

الشــمولية، وتعنــي الشــمول لجميــع العناصــر واالهتمــام بالقــوى البشــرية العاملــة وبالتنظيــم الداخلــي وبأســاليب - 
العمــل والقوانيـــن واللوائــح املطبقــة فــي املنظمــة.

االستمرارية، أي العمل وبشكل مستمر في تحسيـن بيئة العمل واملناخ العام للمنظمة.- 

املشاركة، أي مشاركة جميع أعضاء التنظيم في التطويـر التنظيمي باعتبارهم املصدر الرئيس للقوة الدافعة للتطويـر.- 

حــل املشــكالت، توجيــه بـــرامج التطويـــر التنظيمــي نحــو حــل املشــكالت التنظيميــة لتحسيـــن األســاليب التشــغيلية - 
وتحقيــق أهــداف املنظمــة.

بـــرفع كفــاءة كافــة -  اســتخدام مفهــوم النظــم، يعــد منهــج النظــم مــن اهــم ســمات التطويـــر التنظيمــي حيــث يهتــم 
أكثـــر  بشــكل  وتهتــم  وتكنولوجيــة،  ماديــة  ومــوارد  تشــغيلية  وأســاليب  تنظيميــة  هيــاكل  مــن  التنظيميــة  املكونــات 

العناصــر. هــذه  كل  بيـــن  واالنســجام  التوافــق  وإيجــاد  البشــري  بالعنصــر 

التعلــم، أي أن يتعلــم املشاركيـــن خــالل مراحــل التطويـــر كيفيــة مواجهــة املشــكالت، ووضــع الحلــول لهــا ممــا يـــزودهم - 
بالخبـــرة العلميــة وإمكانيــة املحافظــة علــى مــا تــم إنجــازه وتعلمــه.
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استـراتيجيات التطويـر التنظيمي 	-

تطورت االستـراتيجيات املستخدمة في التطويـر التنظيمي في اآلونة األخيـرة. حيث يوجد عدد من االستـراتيجيات التـي 
تنظــر إلــى الفــرد بوصفــه متميـــزا عــن غيـــره بمــا لــه مــن أحاســيس، قيــم، اتجاهــات، عــادات، ومهــارات ممــا يجعلــه عمليــة تدريبــه 

وتعليمــه عمليــة متجــددة وليســت نمطيــة )عــالء الديـــن، 2008: 59(.

استـــراتيجية التدخــل الخارجـــي )تدخــل طــرف ثالــث(، وهــي تطبــق عندمــا يتعلــق املوضــوع بمستوييـــن مــن املســتويات - 
التنظيميــة، وقــد يكــون الطــرف الثالــث مــن العامليـــن فــي املنظمــة نفســها إال أنــه ليــس طرفــا فــي املشــكلة املــراد حلهــا أو 
معالجتهــا، أو قــد يكــون خبيـــرا يعمــل فــي املنظمــة كمستشــار دائــم أو مؤقــت حيــث تتوفــر فيــه الخبـــرة واملهــارة للقيــام 

بالتحليــل طــرح آراء ملعالجــة املشــكالت والظواهــر الســلبية.

استـراتيجية )كيـريلوف( Kuriloff وتطبق هذه االستـراتيجية وفق خطوات منطقية كالتالي:- 

التعرف على املشكلة ذات العالقة واملؤثـرة سلبا على اإلنتاجية من خالل جمع املعلومات والحقائق التـي تتعلق باملشكلة.	 

تطويـــر 	  فــي  وإشــراكهم  املناســب  املســتوى  علــى  لألفــراد  املعلومــات  توفيـــر  ذلــك  ويشــمل  املشــكلة  تشــخيص 
االستـــراتيجية ومــن ثــم تطبيــق االستـــراتيجية مــن خــالل تدخــالت فــي موقــف محــدد، وتقويــم النتائــج بعــد فتـــرة 

اإلنجــاز. عــن  عليهــا  الحصــول  تــم  التـــي  واملعلومــات  للتغيـــرات  طبقــا  التدخــل  عمليــة  وإعــادة  كافيــة، 

استـــراتيجية بنــاء مصفوفــة األداء املتــوازن، وتعــد مــن االستـــراتيجيات املنبثقــة مــن حقــل اإلدارة االستـــراتيجية، - 
وتعبـــر أداة رئيســية للتقييــم مــن جهــة، ووســيلة لدمــج رؤيــة وأهــداف املنظمــة فــي الحيــاة اليوميــة للمنظمــة علــى شــكل 

استـــراتيجية مجــددة للتغييـــر والتطويـــر.

استـــراتيجية إعــادة الهندســة اإلداريــة )الهنــدرة(، وتعــد مــن االستـــراتيجيات الحديثــة التـــي يمكــن االســتفادة منهــا - 
فــي حقــل التطويـــر التنظيمــي، حيــث يفضــل اســتخدامها فــي الحــاالت التـــي يصبــح فيهــا لزامــا التغيـــر الجوهــري فــي 
بيئــة املنظمــة وطبيعــة عملياتهــا ونشــاطها، ومضمونهــا األسا�شــي إعــادة تصميــم نظــم العمــل بصفــة جدريــة مــن أجــل 
تحقيــق تحســينات جوهريــة فائقــة فــي معاييـــر األداء الحاســمة مثــل التكلفــة والجــودة والخدمــة والســرعة، وذلــك 
باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات املتطــورة كعامــل لتمكيـــن أسا�شــي يســمح للمنظمــات بإعــادة هندســة نظــم أعمالهــا.

منهجية البحث
منهج البحث

اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي.

مجتمع البحث
يتكون من جميع العامليـن اإلدارييـن بجامعة خضوري بطولكرم،وجامعة األق�شى بغزة، والبالغ عددهم )480(.

عينة البحث
تــم اختيــار عينــة عشــوائية طبقيــة عددهــا )210( لتمثيــل املجتمــع بشــكل أكبـــر للخـــروج بنتائــج أدق، وتــم استـــرداد )194( 

اســتبانه.

أداة البحث

تم استخدام االستبانة كأداة للبحث، وتتكون من مجموعة من املحاور والفقرات.

صدق أداة البحث

ونعني بصدق أداة البحث، أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه، وقد تم التأكد من صدق االستبانة من خالل الطرق التالية:

صدق املحكميـن: وقد تم التعديل بناء على آراء املحكميـن.1- 

صــدق االتســاق الداخلــي: تــم حســاب صــدق االتســاق الداخلــي مــن خــالل إيجــاد معامــالت االرتبــاط ملحــاور االســتبانة، 	- 
كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول رقــم )1( أن محــاور االســتبانة تتمتــع بمعامــالت ارتبــاط دالــة إحصائيــا، وهــذا يــدل علــى أن 

محــاور االســتبانة تتمتــع بمعامــالت صــدق عاليــة.
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ثبات أداة البحث:

 
ً
ونعنــي بثبــات أداة البحــث، أن األداة تعطــي نفــس النتائــج تقريبــا

لو طبقت مرة أخـرى على نفس املجموعة من األفراد، أي أن النتائج ال 
تتغيـــر، وقــد تــم التأكــد مــن ثبــات االســتبانة مــن خــالل الطرائــق التاليــة:

الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: 1-

تــم التأكــد مــن ثبــات أداة البحــث مــن خــالل حســاب معامــالت 
االرتبــاط ملحــاور االســتبانة، واالســتبانة ككل باســتخدام معادلــة ألفــا 

كرونبــاخ، وبلغــت االســتبانة ككل 0.732

األساليب اإلحصائية املستخدمة

تــم  البحــث  أســئلة  علــى  ولإجابــة 
للعلــوم  اإلحصائيــة  الرزمــة  اســتخدام 
ارتبــاط  )معامــل   :)SPSS( االجتماعيــة 
بيـــروسون، معادلــة ألفــا كرونبــاخ، اختبــار 
 ،T-Test اختبــار  الواحــدة،  للعينــة   »T«
إجـــراء  فــي   )One-Way ANOVA اختبــار 
للبحــث. الالزمــة  اإلحصائيــة  التحليــالت 

نتائج البحث
نتائج السؤال األول: ما مستوى الرقابة اإلدارية في الجامعات الحكومية الفلسطينية؟

ولقد تم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار »T« للعينة الواحدة، ويتبيـن من الجدول رقم )2( أن:

مستوى الرقابة اإلدارية في الجامعات الحكومية الفلسطينية جاء بوزن نسبـي )0	79.7(، وهو بدرجة )كبيـرة(.- 

مستوى دعم اإلدارة العليا في الجامعات الحكومية الفلسطينية جاء بوزن نسبـي )	78.79(، وهو بدرجة )كبيـرة(.- 

مستوى توفيـر الوسائل واإلمكانيات في الجامعات الحكومية جاء بوزن نسبـي )8	79.9(، وهو بدرجة )كبيـرة(.- 

مستوى قبول العامليـن في الجامعات الحكومية الفلسطينية جاء بوزن نسبـي )81.615(، وهو بدرجة )كبيـرة(.- 

مستوى الرقابة الذاتية في الجامعات الحكومية الفلسطينية جاء بوزن نسبـي )  78.1(، وهو بدرجة )كبيـرة(.- 

مستوى الرقابة اإليجابية في الجامعات الحكومية الفلسطينية جاء بوزن نسبـي )	80.10(، وهو بدرجة )كبيـرة(.- 

نتائج السؤال الثاني: ما مستوى التطويـر التنظيمي في الجامعات الحكومية الفلسطينية؟

وقد تبيـن من الجدول رقم )3( أن:

مستوى التطويـر التنظيمي في الجامعات الحكومية الفلسطينية جاء بوزن نسبـي )75.601(، وهو بدرجة )كبيـرة(.- 

أعلــى تـــرتيب فقــرة رقــم )4(، وهــي )يتصــف الهيــكل التنظيمــي باملرونــة والبســاطة والبعــد عــن التعقيــد(، وقــد جــاءت بــوزن - 
نسبـي ) 78.	8(، وهي بدرجة )كبيـرة(.

وهــي -   ،)12( رقــم  فقــرة  تـــرتيب  أدنــى 
)تصدر الجهة املعنية أدلة إرشــادية 
التطويـــر  وآليــات  مفهــوم  حــول 
التنظيمي(، وقد جاءت بوزن نسبـــي 
)66.186(، وهي بدرجة )متوســطة(.

جدول رقم )1(
صدق االتساق الداخلي ملحاور االستبانة

معامل املحورم
االرتباط

قيمة 
».Sig«الداللة

دالة عند 0.0000.01 0.75دعم اإلدارة العليا1

توفيـر الوسائل 2
دالة عند 0.6570.0000.01واإلمكانيات

دالة عند 0.0000.01	0.76قبول العامليـن3
دالة عند 0.7650.0000.01الرقابة الذاتية4
دالة عند 0.8680.0000.01الرقابة اإليجابية5
دالة عند 0.0000.01	0.77التطويـر التنظيمي6

جدول رقم )2(
محاور الرقابة اإلدارية

املتوسطاملحورم
الحسابي

االنحـراف
املعياري

قيمة
»T«

قيمة
».Sig«

الوزن
الدرجةالتـرتيبالنسبي

كبيـرة4	917.9570.00078.79	00.7 9.	دعم اإلدارة العليا1

توفيـر الوسائل 2
كبيـرة83	00.00079.9	9970.86716.0.	واإلمكانيات

كبيـرة0810.85617.5900.00081.6151. قبول العامليـن3
كبيـرة5  8870.00078.1. 91 9070.8.	الرقابة الذاتية4
كبيـرة2	500.00080.10 .0050.85116. الرقابة اإليجابية5

كبيـرة0	0.00079.7 618.91	9860.7.	الرقابة اإلدارية

جدول رقم )3(
فقرات محور التطويـر التنظيمي

املتوسطالفقرةم
الحسابي

االنحـراف
املعياري

قيمة
”T«

قيمة
”.Sig«

الوزن
الدرجةالتـرتيبالنسبي

كبيـرة0.00075.601	05. 1	7800.77.	املحور ككل
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نتائج السؤال الثالث: هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن مستوى الرقابة اإلدارية وبيـن مستوى التطويـر التنظيمي 
في الجامعات الحكومية الفلسطينية؟

ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن مســتوى الرقابــة اإلداريــة وبيـــن مســتوى التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات 
الفلســطينية. الحكوميــة 

ويتفــرع مــن الفرضيــة الرئيســة الفرضيــات الخمســة التـــي يمكــن اختبارهــا وفــق الجــدول:

رقــم  الجــدول  مــن  ويتبيـــن  االرتبــاط،  معامــالت  إيجــاد  طريــق  عــن  الفرضيــات  هــذه  صـــحة  مــن  التحقــق  تــم  ولقــد 
أن:  )4 (

الرقابــة -  بيـــن  االرتبــاط  معامــل 
اإلداريــة وبيـــن التطويـــر التنظيمــي 
وجــود  علــى  يــدل  وهــذا  مرتفــع، 
عنــد  عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
مســتوى  بيـــن   )α≤0.05( مســتوى 
مســتوى  وبيـــن  اإلداريــة  الرقابــة 
الجامعــات  فــي  التنظيمــي  التطويـــر 

الفلســطينية. الحكوميــة 

اإلدارة -  دعــم  بيـــن  االرتبــاط  معامــل 
التنظيمــي  التطويـــر  وبيـــن  العليــا 
وجــود  علــى  يــدل  وهــذا  مرتفــع، 
عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة 

مســتوى )α≤0.05( بيـــن مســتوى دعــم اإلدارة العليــا وبيـــن مســتوى التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات الحكوميــة 
. لفلســطينية ا

معامــل االرتبــاط بيـــن توفــر الوســائل واإلمكانيــات وبيـــن التطويـــر التنظيمــي مرتفــع، وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة - 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( بيـــن مســتوى توفــر الوســائل واإلمكانيــات، وبيـــن مســتوى التطويـــر 

التنظيمــي فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية.

داللــة -  ذات  عالقــة  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا  مرتفــع،  التنظيمــي  التطويـــر  وبيـــن  العامليـــن  قبــول  بيـــن  االرتبــاط  معامــل 
الجامعــات  فــي  التنظيمــي  التطويـــر  مســتوى  العامليـن،وبيـــن  قبــول  مســتوى  بيـــن   )α≤0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة 

الفلســطينية. الحكوميــة 

داللــة -  ذات  عالقــة  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا  مرتفــع،  التنظيمــي  التطويـــر  وبيـــن  الذاتيــة  الرقابــة  بيـــن  االرتبــاط  معامــل 
الجامعــات  فــي  التنظيمــي  التطويـــر  مســتوى  وبيـــن  الذاتيــة،  الرقابــة  مســتوى  بيـــن   )α≤0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة 

الفلســطينية. الحكوميــة 

داللــة -  ذات  عالقــة  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا  مرتفــع،  التنظيمــي  التطويـــر  وبيـــن  اإليجابيــة  الرقابــة  بيـــن  االرتبــاط  معامــل 
الجامعــات  فــي  التنظيمــي  التطويـــر  مســتوى  اإليجابية،وبيـــن  الرقابــة  مســتوى  بيـــن   )α≤0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة 

الفلســطينية. الحكوميــة 

وبالتالــي تــم إثبــات هــذه الفرضيــة بوجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≤0.05( بيـــن مســتوى الرقابــة 
اإلداريــة )دعــم اإلدارة العليــا، توفــر الوســائل واإلمكانيــات، وقبــول العامليـــن، والرقابــة الذاتيــة، والرقابــة اإليجابية(،وبيـــن 

مســتوى التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية.

نتائج السؤال الرابع: هل يوجد أثـر ذو داللة إحصائية ملستوى الرقابة اإلدارية على مستوى التطويـر التنظيمي في 

جدول رقم )4(
العالقة بيـن محاور الرقابة اإلدارية والتطويـر التنظيمي

معامل محاور الرقابة اإلدارية والتطويـر التنظيمي
االرتباط

قيمة 
”.Sig«

مستوى 
الداللة

دالة عند 0.7060.0000.01بيـن دعم اإلدارة العليا وبيـن التطويـر التنظيمي
دالة عند 0.5580.0000.01بيـن توفر الوسائل واإلمكانيات وبيـن التطويـر التنظيمي

دالة عند 00.0000.01	0.7بيـن قبول العامليـن وبيـن التطويـر التنظيمي.

دالة عند 0.0000.01		0.6بيـن الرقابة الذاتية وبيـن التطويـر التنظيمي.
دالة عند 0.0000.01		0.7بيـن الرقابة اإليجابية وبيـن التطويـر التنظيمي.

دالة عند 10.0000.01 0.6العالقة بيـن الرقابة اإلدارية والتطويـر التنظيمي.

املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على التحليل اإلحصائي ملتغيـرات البحث.
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الجامعات الحكومية الفلسطينية؟

ولإجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

  )α≤0.05( يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى
ملســتوى الرقابــة اإلداريــة علــى مســتوى التطويـــر التنظيمــي فــي 

الجامعات الحكومية الفلسطينية.

باســتخدام  الفرضيــة  هــذه  صـــحة  مــن  التحقــق  وتــم 
 ،)Linear Regression Analysis( تحليــل االنحــدار الخطــي

ويتبيـــن مــن الجــدول رقــم )5( أن:

التحديــد -  ومعامــل   ،)0.785(  = التحديــد  معامــل 
املعــدل = )0.617(، أي أن مــا نســبته )61.70%( مــن 
التغيـــر فــي )مســتوى التطويـــر التنظيمــي( يعــود للتغيـــر 
الجــدول،  فــي  الذكــر  ســابقة  املســتقلة  املتغيـــرات  فــي 

أخـــرى. عوامــل  فــي  للتغيـــر  تعــود  املتبقيــة  والنســبة 

الذاتيــة، -  الرقابــة  العامليـــن،  قبــول  الوســائل واإلمكانيــات،  توفيـــر  الثابــت،  )املتغيـــر  هــي:  املتغيـــرات ذات داللــة إحصائيــة 
فــي مســتوى التطويـــر التنظيمــي. أنهــا تؤثـــر  الرقابــة اإليجابيــة(، أي 

املتغيـرات ليست ذات داللة إحصائية هي: )دعم اإلدارة العليا(، أي أنها ال تؤثـر في مستوى التطويـر التنظيمي.- 

معادلــة االنحــدار هــي: مســتوى التطويـــر التنظيمــي = 0.681 + 0.061 * )دعــم اإلدارة العليــا( + 66	.0 * )توفيـــر الوســائل - 
واإلمكانيــات( + 0.195 * )قبــول العامليـــن( + 77	.0 * )الرقابــة الذاتيــة( + 79	.0 * )الرقابــة اإليجابيــة(.

نتائج السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة البحث حول مستوى الرقابة 
افية؟ اإلدارية ومستوى التطويـر التنظيمي في الجامعات الحكومية الفلسطينية تعزى للمتغيـرات الديموغر

ولإجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية:

اإلداريــة ومســتوى  الرقابــة  البحــث حــول مســتوى  أفــراد عينــة  اســتجابات  فــي  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  توجــد  ال 
الديموغرافيــة:  للمتغيـــرات  تعــزى  الفلســطينية  الحكوميــة  الجامعــات  فــي  التنظيمــي  التطويـــر 

)النوع، الجامعة، العمر، املؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، املستوى الوظيفي(.

ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية: 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول مســتوى الرقابــة اإلداريــة ومســتوى  1-
التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر النــوع.

وقد تبيـن من الجدول رقم )6( أن: 

 - »T« قيمــة  مــن  أكبـــر  املحســوبة   »T« قيمــة 
وهــذا  اإلداريــة،  الرقابــة  مقيــاس  فــي  الجدوليــة 
يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
أفــراد  اســتجابات  فــي   )α≤0.05( داللــة  مســتوى 
فــي  اإلداريــة  الرقابــة  مســتوى  حــول  البحــث  عينــة 
ملتغيـــر  تعــزى  الفلســطينية  الحكوميــة  الجامعــات 

)الذكــور(. ولصالــح  النــوع، 

قيمــة »T« املحســوبة أقــل مــن قيمــة »T« الجدوليــة - 
علــى  يــدل  وهــذا  التنظيمــي،  التطويـــر  مقيــاس  فــي 

جدول رقم )5(
تحليل االنحدار الخطي

معامل املتغيـرات املستقلةم
االنحدار

قيمة 
”T«

قيمة 
”.Sig«الداللة

دالة060.001 .	0.681املتغيـر الثابت1
غيـر دالة0.0610.6610.509دعم اإلدارة العليا2
دالة500.001	.	66	.0توفيـر الوسائل واإلمكانيات3
دالة	70.01 5.	0.195قبول العامليـن4
دالة70.000	775.8	.0الرقابة الذاتية5
دالة7750.000.	79	.0الرقابة اإليجابية6

معامل التحديد = )0.785(   –   معامل التحديد املعدل = )0.617(
* قيمة »T« الجدولية عند درجة حـرية )191( وعند مستوى داللة )0.05( = )1.980(

جدول رقم )6(
الفروقات بالنسبة ملتغيـر النوع 

املتوسطالعددالنوعمقياس
الحسابي

االنحـراف
املعياري

قيمة
”T«

قيمة
””.Sigالداللة

الرقابة 
اإلدارية

5 0.6	05. 6	1ذكر
دالة8 0.0	1.99

 80.87	8.	58أنثـى

التطويـر 
التنظيمي

50.705	8.	6	1ذكر
غيـر 11	.550	.1

دالة 0.911 67.	58أنثـى
* قيمة »T« الجدولية عند درجة حـرية )192( وعند مستوى داللة )0.05( = )1.980(
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عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( فــي اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول 
مســتوى التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر النــوع.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول مســتوى الرقابــة اإلداريــة ومســتوى  	-
التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر الجامعــة.

وقد تبيـن من الجدول رقم )7( أن: 

 - ».Sig« املحســوبة أكبـــر مــن قيمــة ».Sig« قيمــة
الجدوليــة فــي مقيــاس الرقابــة اإلداريــة، ممــا يــدل 
إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  علــى 
اســتجابات  فــي   )α≤0.05( داللــة  مســتوى  عنــد 
الرقابــة  مســتوى  حــول  البحــث  عينــة  أفــراد 
اإلداريــة فــي الجامعــات الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر 

الجامعــة.

 - ».Sig« قيمــة  مــن  أقــل  املحســوبة   ».Sig« قيمــة 
الجدوليــة فــي مقيــاس التطويـــر التنظيمــي، وهــذا 

يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( فــي اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول 
مســتوى التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر الجامعــة، ولصالــح العامليـــن فــي 

جامعــة )األق�شــى(.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول مســتوى الرقابــة اإلداريــة ومســتوى  	-
التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر العمــر.

وقد تبيـن من الجدول رقم )8( أن: 

قيمــة -  مــن  أكبـــر  املحســوبة   ».Sig« قيمــة 
الرقابــة  مقيــاس  فــي  الجدوليــة   ».Sig«
وجــود  عــدم  علــى  يــدل  وهــذا  اإلداريــة، 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
أفــراد  اســتجابات  فــي   )α≤0.05( داللــة 
الرقابــة  مســتوى  حــول  البحــث  عينــة 
اإلداريــة فــي الجامعــات تعــزى ملتغيـــر العمــر.

قيمــة -  مــن  أكبـــر  املحســوبة   ».Sig« قيمــة 
التطويـــر  مقيــاس  فــي  الجدوليــة   ».Sig«
وجــود  عــدم  علــى  يــدل  وهــذا  التنظيمــي، 

مســتوى  حــول  البحــث  عينــة  أفــراد  اســتجابات  فــي   )α≤0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق 
العمــر. ملتغيـــر  تعــزى  الفلســطينية  الحكوميــة  الجامعــات  فــي  التنظيمــي  التطويـــر 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول مســتوى الرقابــة اإلداريــة ومســتوى   -
التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر املؤهــل العلمــي.

وقد تبيـن من الجدول رقم )9( أن: 

قيمة »Sig.« املحسوبة أقل من قيمة »Sig.« الجدولية في مقياس الرقابة اإلدارية، وهذا يدل على وجود فروق ذات - 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( فــي اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول مســتوى الرقابــة اإلداريــة 

فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر املؤهــل العلمــي، ولصالــح حملــة املؤهــل العلمــي )بكالوريــوس(.

قيمة »Sig.« املحســوبة أكبـــر من قيمة »Sig.« الجدولية في مقياس التطويـــر التنظيمي، وهذا يدل على عدم وجود - 

جدول رقم )7(
الفروقات بالنسبة ملتغيـر الجامعة

املتوسطالعددالجامعةمقياس
الحسابي

االنحـراف
املعياري

قيمة
”T«

قيمة
””.Sigالداللة

الرقابة 
اإلدارية

9650.775.	110األق�شى
-0. 690.6 0

غيـر 
دالة 0.660 01. 84خضوري

التطويـر 
التنظيمي

8810.791.	110األق�شى
دالة7	0.0	10.	

		80.7 6.	84خضوري
* قيمة »T« الجدولية عند درجة حـرية )192( وعند مستوى داللة )0.05( = )1.980(

جدول رقم )8(
الفروقات بالنسبة ملتغيـر العمر

املتوسطالعددالعمرمقياس
الحسابي

االنحـراف
املعياري

قيمة
”F«

قيمة
””.Sig

مستوى
الداللة

الرقابة 
اإلدارية

	9900.80.	59أقل من 5	 عام
غيـر 	0.0180.98

دالة  9690.78.	48من 6	-40 عام
	 0.6	99.	4187 عام فأكثـر

التطويـر 
التنظيمي

	50.85	8.	59أقل من 5	 عام
غيـر 	5180.08.	

دالة  	0.7 95.	48من 6	-40 عام
		0.7 65.	4187 عام فأكثـر

* قيمة »F« الجدولية عند درجة حـرية )2, 190( وعند مستوى داللة )0.05( = )070.	(
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فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
أفــراد  اســتجابات  فــي   )α≤0.05( داللــة 
التطويـــر  مســتوى  حــول  البحــث  عينــة 
الحكوميــة  الجامعــات  فــي  التنظيمــي 
الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر املؤهــل العلمــي.

فــي  5- إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
استجابات أفراد عينة البحث حول مستوى 
الرقابة اإلدارية ومستوى التطويـــر التنظيمي 
فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية تعــزى 

ملتغيـــر عــدد ســنوات الخدمــة.

وقد تبيـن من الجدول رقم )10( أن: 

قيمــة -  مــن  أقــل  املحســوبة   ».Sig« قيمــة 
الرقابــة  مقيــاس  فــي  الجدوليــة   ».Sig«
فــروق  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا  اإلداريــة، 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
عينــة  أفــراد  اســتجابات  فــي   )α≤0.05(
البحــث حــول مســتوى الرقابــة اإلداريــة فــي 
الجامعات الفلســطينية تعزى ملتغيـــر عدد 
عــدد  الذيـــن  ولصالــح  الخدمــة،  ســنوات 
ســنوات(.  5 مــن  )أقــل  خدمتهــم  ســنوات 

قيمــة -  مــن  أقــل  املحســوبة   ».Sig« قيمــة 
»Sig.« الجدوليــة فــي مقيــاس التطويـــر التنظيمــي، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللــة )α≤0.05( فــي اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول مســتوى التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات الحكوميــة 
مــن 5 ســنوات(. )أقــل  الذيـــن عــدد ســنوات خدمتهــم  تعــزى ملتغيـــر عــدد ســنوات الخدمــة، ولصالــح  الفلســطينية 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــول مســتوى الرقابــة اإلداريــة ومســتوى  6-
التطويـــر التنظيمــي فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر املســتوى الوظيفــي.

ولقد تم التحقق من صـحة هذه الفرضية عن طريق اختبار One-Way ANOVA، وقد تبيـن من الجدول رقم )11( أن: 

قيمــة »Sig.« املحســوبة أقــل مــن قيمــة »Sig.« الجدوليــة فــي مقيــاس الرقابــة اإلداريــة، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق - 
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≤0.05( في استجابات أفراد عينة البحث حول مستوى الرقابة اإلدارية 

املســتوى  ملتغيـــر  تعــزى  الجامعــات  فــي 
الدوائــر(. )مــدراء  ولصالــح  الوظيفــي، 

قيمــة -  مــن  أكبـــر  املحســوبة   ».Sig« قيمــة 
التطويـــر  مقيــاس  فــي  الجدوليــة   ».Sig«
وجــود  عــدم  علــى  يــدل  وهــذا  التنظيمــي، 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللة )α≤0.05( في استجابات أفراد عينة 
البحــث حــول مســتوى التطويـــر التنظيمــي 
الفلســطينية  الحكوميــة  الجامعــات  فــي 

الوظيفــي. املســتوى  ملتغيـــر  تعــزى 

جدول رقم )9(
الفروقات بالنسبة ملتغيـر املؤهل العلمي

املتوسطالعدداملؤهل العلميمقياس
الحسابي

االنحـراف
املعياري

قيمة
”F«

قيمة
””.Sig

مستوى
الداللة

الرقابة 
اإلدارية

	90.55 0. 39دبلوم فما دون
دالة110.005 .5 85	.1870. 65بكالوريوس

0.919	81.	90دراسات عليا

التطويـر 
التنظيمي

	8790.81.	39دبلوم فما دون
غيـر 0.061 	8.	

دالة 9150.515.	65بكالوريوس
00.887 6.	90دراسات عليا

* قيمة »F« الجدولية عند درجة حـرية )2, 190( وعند مستوى داللة )0.05( = )070.	(

جدول رقم )10(
الفروقات بالنسبة ملتغيـر عدد سنوات الخدمة

عدد سنوات مقياس
املتوسطالعددالخدمة

الحسابي
االنحـراف
املعياري

قيمة
”F«

قيمة
””.Sig

مستوى
الداللة

الرقابة 
اإلدارية

	60.57	1. 	5أقل من 5 سنوات
دالة8 0890.0.	 00.875	8.	76من 5-10 سنوات

	0560.61. 66أكثـر من 10 سنوات

التطويـر 
التنظيمي

	60.71	0. 	5أقل من 5 سنوات

دالة0890.018.  6	7100.8.	76من 5-10 سنوات
6600.718.	66أكثـر من 10 سنوات

* قيمة »F« الجدولية عند درجة حـرية )2, 190( وعند مستوى داللة )0.05( = )070.	(

جدول رقم )11(
الفروقات بالنسبة ملتغيـر املستوى الوظيفي

مقياس
املستوى 
املتوسطالعددالوظيفي

الحسابي
االنحـراف
املعياري

قيمة
”F«

قيمة
””.Sig

مستوى
الداللة

الرقابة 
اإلدارية

5 8900.6.	111موظف
دالة0800.018.  	9990.98.	51رئيس قسم

8		.990	. 32مديـر دائرة

التطويـر 
التنظيمي

	7660.71.	111موظف
غيـر 0.957  0.0

دالة 5 7990.9.	51رئيس قسم
8000.688.	32مديـر دائرة

* قيمة »F« الجدولية عند درجة حـرية )2, 190( وعند مستوى داللة )0.05( = )070.	(
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النتائج والتوصيات
النتائج:

الداللةاالرتباطالنتائجالفرضياتاألهدافالتساؤالت
ما مستوى الرقابة اإلدارية 

في الجامعات الحكومية 
الفلسطينية؟

التعرف على مستوى 
الرقابة اإلدارية في 

الجامعات الحكومية 
الفلسطينية.

التعرف على مستوى الرقابة 
اإلدارية في الجامعات الحكومية 

الفلسطينية.

بلغ مستوى الرقابة اإلدارية 
في الجامعات الحكومية 
الفلسطينية.0	%79.7

----

ما مستوى التطويـر 
التنظيمي في الجامعات 
الحكومية الفلسطينية؟

الكشف على مستوى 
التطويـر التنظيمي في 
الجامعات الحكومية.

الكشف على مستوى التطويـر 
التنظيمي في الجامعات الحكومية 

الفلسطينية.

بلغ مستوى التطويـر التنظيمي 
في الجامعات الفلسطينية

75.601%

----

هل توجد عالقة ذات داللة 
إحصائية بيـن مستوى 
الرقابة اإلدارية وبيـن 

مستوى التطويـر التنظيمي 
في الجامعات الحكومية 

الفلسطينية؟

توضيح العالقة 
بيـن الرقابة 

اإلدارية، والتطويـر 
التنظيمي موضع  

البحث.

“توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
بيـن مستوى دعم اإلدارة العليا 

وبيـن مستوى التطويـر التنظيمي في 
الجامعات الحكومية الفلسطينية”.

توجد عالقة بيـن دعم 
اإلدارة العليا، وبيـن التطويـر 

التنظيمي.

0.706.000

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن 
مستوى توفر الوسائل واإلمكانيات 
وبيـن مستوى التطويـر التنظيمي في 
الجامعات الحكومية الفلسطينية.

توجد عالقة بيـن  مستوى 
توفر الوسائل واإلمكانيات 

وبيـن مستوى التطويـر 
التنظيمي.

0.5580.000

“توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
بيـن مستوى قبول العامليـن وبيـن 

مستوى التطويـر التنظيمي في 
الجامعات الحكومية الفلسطينية”

توجد عالقة بيـن  قبول 
العامليـن، وبيـن مستوى 

التطويـر التنظيمي

0.7	00.000

“توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
بيـن مستوى الرقابة الذاتية وبيـن 

مستوى التطويـر التنظيمي في 
الجامعات الحكومية الفلسطينية”

توجد عالقة بيـن  الرقابة 
الذاتية، وبيـن مستوى 

التطويـر التنظيمي.

0.6		0.000

“توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
بيـن مستوى الرقابة اإليجابية 

وبيـن مستوى التطويـر التنظيمي في 
الجامعات الحكومية الفلسطينية”

توجد عالقة بيـن  الرقابة 
اإليجابية وبيـن مستوى 

التطويـر التنظيمي.

0.7		0.000

هل يوجد أثـر ذو داللة 
إحصائية ملستوى الرقابة 

اإلدارية على مستوى 
التطويـر التنظيمي في 
الجامعات الحكومية 

الفلسطينية؟

بيان أثـر مستوى 
الرقابة اإلدارية 

على مستوى 
التطويـر التنظيمي 

في الجامعات 
الحكومية 

الفلسطينية.

يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند 
مستوى )α≤0.05(  ملستوى الرقابة 

اإلدارية على مستوى التطويـر 
التنظيمي في الجامعات الحكومية 

الفلسطينية.

مستوى التطويـر التنظيمي= 
0.681 + 0.061 * )دعم 
اإلدارة العليا( + 66	.0 * 

)توفيـر الوسائل واإلمكانيات(+ 
0.195 * )قبول العامليـن( + 
77	.0 * )الرقابة الذاتية( + 
79	.0 * )الرقابة اإليجابية(.

معامل 
التحديد 

 =
)0.785(

معامل 
التحديد 
املعدل = 

0.617

هل توجد فروق ذات داللة 
إحصائية في استجابات 
أفراد عينة البحث حول 
مستوى الرقابة اإلدارية 

ومستوى التطويـر التنظيمي 
في الجامعات الحكومية 

الفلسطينية تعزى ملتغيـرات: 
)النوع، الجامعة، العمر، 

املؤهل العلمي، عدد سنوات 
الخدمة، املستوى الوظيفي(؟

بيان الفروق في 
استجابات أفراد 

العينة تجاه 
متغيـرات  البحث.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
في استجابات أفراد عينة البحث 

حول مستوى الرقابة اإلدارية 
ومستوى التطويـر التنظيمي في 

الجامعات الحكومية الفلسطينية 
تعزى ملتغيـرات: )النوع، الجامعة، 

العمر، املؤهل العلمي، عدد سنوات 
الخدمة، املستوى الوظيفي(.

ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية في استجابات 
أفراد عينة البحث حول 

الرقابة اإلدارية تعزى: )النوع، 
الجامعة، العمر، املؤهل 
العلمي، سنوات الخدمة، 

املستوى الوظيفي(.

8 0.0النوع
7	0.0الجامعة

0982العمر
املؤهل 
العلمي

0.005

سنوات 
الخدمة.

0.0 8

املستوى 
الوظيفي

0.018

التوصيات العامة:

ضــرورة أن تولــي الجامعــات الحكوميــة فــي فلسطيـــن تطبيــق نظــام الرقابــة اإلداريــة اهتمامــا أكبـــر، وتطويـــر قــدرة 1- 
النظــام الحالــي وآلياتــه لضبــط وتصـــحيح االنحـــرافات فــي الوقــت املناســب.
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ضــرورة تطويـــر أدوات الرقابــة اإلداريــة لالســتفادة مــن الهــدف التـــي صممــت مــن أجلــه لرفــع مســتوى االعتمــاد عليهــا 	- 
فــي ضبــط العمــل.

االهتمام بتلبية االحتياجات واملتطلبات املادية لدعم التطويـر املستمر للبنية التحتية التكنولوجية والتقنية.	- 

إعــداد دراســات بحثيــة فــي مختلــف املنظمــات حــول التطويـــر التنظيمــي إليجــاد أهــم العوامــل واملقومــات التـــي تــؤدي  - 
إلــى نجــاح املنظمــات، والوقــوف علــى أهــم املعوقــات التـــي تواجههــا فــي تحقيــق تلــك الفعاليــة.

اعتمــاد الشــفافية مــن قبــل الجامعــات الحكوميــة، وذلــك مــن خــال ل توفيـــر املعلومــات املطلوبــة إلــى كافــة العامليـــن، 5- 
وذلــك ليتمكنــوا مــن أداء أعمالهــم علــى أحســن وجــه ممكــن.

دائــرة 6-  وتخصيــص  التعليــم،  مخـــرجات  علــى  للوقــوف  الحكوميــة  الجامعــات  فــي  الجــودة   بمشــكالت  االهتمــام 
ملتابعتهــا. متخصصــة 

تعزيـــز ثقافــة مشــاركة اإلدارة العليــا مــع العامليـــن فــي اختيــار مشــاريع تحسيـــن جــودة مخـــرجات العمليــة التعليميــة 7- 
 يســعى إليــه الجميــع.

ً
 حقيقيــا

ً
فــي الجامعــات الحكوميــة الفلســطينية،بحيث تدعــم االهتمــام بالجــودة وتصبــح شــعارا
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ABSTRACT

The aim of this study is to recognize the availability of managerial control components and organiza-
tional development achievements in the governmental universities in Palestine. By examining the relation-
ship between managerial control components )Top Management support, the availability of tools and facil-
ities, employees acceptance, self control, positive control( and organizational development achievements. 
This study proposes some hypothesis and used questionnaire as a research tool. The questionnaire were 
distributed to 	10 employees and collected from 19  employees.

The results of this study report a high level of managerial control )79.7	0%(, in addition, achieving 
competitive advantage reaches to )75.601%(. There is appositive relationship between managerial control 
and organizational development, The results reported )61.70%( of chang in organizational development 
based on the managerial control. There is no statistical differences between respondents regarding to man-
agerial control and organizational development achievements based on gender, university, age, academic 
qualification. But there is a statistical differences based on the years of experience.

Based on the results study recommendations are as the following: 

1. The importance of applying control management systems in Palestinian Universities, and improve 
the current system to solve the issues and the gaps. 

	. The importance to develop the managerial control tools to benefit from the objective that is de-
signed to increase the level of reliance on the control of work.

	. Find and meet the material needs and requirements to support the continuous development of 
technological and technical infrastructure. 

Keywords: Governmental Universities in Palestine, Organizational Development, Managerial Control.


