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Abstract: 

The objectives of the study were to identify technical colleges as smart organizations and their relation to 

sustainability. The variables of smart organizations included: "Strategic vision, culture of merit and excellence, 

incentive system" and its relation to sustainability, which included three main dimensions (innovation, processes, 

community environmental aspects). In addition, there was a significant difference in the attitudes of the 

respondents towards the variables of the study. The analytical descriptive method was used in the study. A 

questionnaire consisting of (39) items was randomly distributed to the technical colleges in the Gaza Strip. The 

popuation of the study (289) employees of the colleges mentioned, the response rate was (79.2%). 

The results showed a high degree of approval for the dimensions of the smart organization and a relative 

weight (71.42%) according to the perspective of the employees of the technical colleges in Gaza Strip. Where 

the field (culture of merit and skill) ranked first and with a relative weight (73.76%), in the second place came 

the field (strategic vision) with a relative weight (72.62%). Finally, the area of the incentive program came in 

third and final rank with a relative weight of (67.91%). The results of the study showed that the technical 

colleges achieved a high level of sustainability in their operations, with a relative weight of (73.33%). Where the 

field (environmental aspects of society) ranked first and with a relative weight (73.97%), followed by the field of 

(innovation and novelty) and relative weight (73.10%). Finally, the field of operations ranked third and last with 

a relative weight of (72.92%). The results confirmed a statistically significant relationship between the 

organization's smart dimensions and sustainability in the technical colleges in the Gaza Strip. 

The researchers propose a number of recommendations, the most important of which are: To enhance the 

dimensions of the smart organization in the technical colleges by improving the incentive program, developing 

the strategic vision and then supporting the culture of merit and skill, increasing attention to the dimensions of 

achieving sustainability because of their role in the development and sustainability of technical education 

through the promotion and improvement of operations in technical colleges. He urged senior management and 

decision-makers to work in technical colleges to create, innovate and reward and support their creators. 

Keywords: technical colleges, smart organizations, sustainability. 

mailto:abunaser@alazhar.edu.ps
mailto:yabuamuna@gmail.com
mailto:mazen.alshobaki@gmail.com


 العممي الثاني المؤتمر

 االستدامة وتعزيـز البيئة اإلبداعية لمقطاع التقني

 دير البمح –كمية فمسطين التقنية 

 2017/  ديسمبر 6-7

 "االستدامةتحقيق الكميات التقنية كمنظمات ذكية وعالقتها ب"

 الدراسةممخص 
، حيث شممت متغيرات االستدامةتحقيؽ الكميات التقنية كمنظمات ذكية وعالقتيا بىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

والتى إشتممت  ، وعالقتيا بتحقيؽ االستدامة"نظاـ الحوافز، ثقافة الجدارة والبراعة، الرؤية االستراتيجيةالمنظمات الذكية: "
. بجانب التعرؼ عمى مدى وجود فروؽ لممجتمع( البيئية واالبتكار، العمميات، والجوانب ( أبعاد رئيسية )اإلبداع3عمى )

وقد اتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة، متغيرات الدراسة،  ذات داللة إحصائية في اتجاىات المبحوثيف نحو
 ، وقد( فقرة، تـ توزيعيا عشوائيًا عمى عينو مف العامميف بالكميات التقنية بقطاع غزة39) وتـ استخداـ استبانة مؤلفة مف

 .%(79.2وقد كانت نسبة االستجابة )المذكورة،  الكمياتمف  موظفاً  (289)عينة الدراسة مف تكونت 
( حسب وجو نظر العامميف فى %71.42وجود درجة موافقو مرتفعو ألبعاد المنظمو الذكية وبوزف نسبى )وأظيرت النتائج 

حيث جاء مجاؿ )ثقافة الجدارة والبراعة( في المرتبة األولى وبوزف نسبي  الكميات التقنية المبحوثو فى قطاع غزة.
(، وأخيرا جاء مجاؿ )برنامج %72.62(، وفى المرتبة الثانية جاء مجاؿ )الرؤية االستراتيجية( وبوزف نسبى )73.76%)

أف الكميات التقنية حققت مستوى (. كما اظيرت نتائج الدراسة %67.91الحوافز( فى المرتبة الثالثو واألخيرة وبوزف نسبى )
(. حيث جاء مجاؿ )الجوانب البيئية لممجتمع( %73.33مرتفع مف االستدامة في عممياتيا حيث بمغ الوزف النسبى الكمى )

(، وفى المرتبة الثانية جاء مجاؿ )االبداع واالبتكار( وبوزف نسبى %73.97في المرتبة األولى وبوزف نسبي )
(. وأكدت النتائج وجود %72.92مجاؿ )العمميات( فى المرتبة الثالثو واألخيرة وبوزف نسبى ) (، وأخيرا جاء73.10%)

 عالقة ذات داللة احصائية بيف أبعاد المنظمة الذكية وتحقيؽ االستدامة في الكميات التقنية بقطاع غزة.
ميات التقنية مف خالؿ العمؿ عمى تعزيز أبعاد المنظمو الذكية فى الك :مجموعة مف التوصيات أىميا ويقترح الباحثوف

تحسيف برنامج الحوافز، وتطوير الرؤيو اإلستراتيجية ومف ثـ دعـ ثقافو الجدارة والبراعة. وزياده اإلىتماـ بأبعاد تحقيؽ 
اإلستدامو لما ليا مف دور فى تطوير التعميـ التقني وديمومتو مف خالؿ تعزيز وتحسيف العمميات فى الكميات التقنية. وحث 

 االدارة العميا ومتخذى القرار لمعامميف فى الكميات التقنية عمى اإلبداع واإلبتكار ومكافأة ودعـ المبدعيف منيـ. 
 

 .االستدامةتحقيؽ ، ذكيةالمنظمات ، الالكميات التقنية: الكممات المفتاحية

 المقدمة
أصبحت اإلدارة تحظى بمكانة بارزه في حياة المجتمعات البشرية، وذلؾ نظرًا لما تحققو مف فوائد عظيمة لممجتمع، فمف 
خالؿ اإلدارة يتطور المجتمع ويواكب متغيرات العصر، فاإلدارة تقـو بحشد الطاقات واإلمكانات والقدرات وحثيا عمى 

التكنولوجيا، وثورة االتصاالت، وال  ثورةالمعرفة، و  ثورةش فيو أصبح عصر اإلبداع واالبتكار، سيما وأف العصر الذي نعي
 .يمكف التعامؿ معيا إال مف خالؿ اإلدارة الفاعمة



تشيد بيئة المنظمات تغيرات كبيرة مف يـو آلخر حيث أصبح التغير ىو الثابت الوحيد، فظيور العولمة والتطور الكبير في 
المعرفة والتقدـ، مما أدى إلى زيادة التنافسية بيف المنظمات،  عصرنا الحالي إلى عصرحقؿ تكنولوجيا المعمومات، وتحوؿ 

ذكى، وىذا أدى إلى ظيور الكثير مف النظريات والمفاىيـ اإلدارية التي تسعى لجعؿ وأصبح البقاء واالستدامة لألفضؿ واأل
تكوف مف تطوير نفسيا باستمرار و التي تسعى المنظمات  ووصفت المنظمات أكثر قدرة عمى البقاء والتنافسية، واالستدامة.

التجديد المنظمات التي تسعى إلى عممية  بأنيااتيا في استدامة إدراكيا لغاياتيا واتجاى ـقادرة أيضًا عمى إحداث التغيير الدائ
ذاتية  والتكيؼ مع التغيرات البيئية بأوصاؼ عبرت عف ىذه الحالة مف التجديد والتكيؼ والسعي لمبقاء ابتداًء مف المنظمة

ليذا تختمؼ المنظمات في مدى استجابتيا لممتغيرات واستجابتيا  .(2015 الخالدي وآخروف،التقييـ وصواًل لممنظمة الذكية )
لمتحديات التي تشيدىا بيئتيا الداخمية أو الخارجية، ومدى وفائيا بتقديـ سمع وخدمات عالية الجودة تتواءـ مع توقعات 

 .العمالء وطموحات المستثمريف باختالؼ نوعية وخصائص مواردىا البشرية
حيث إف المنظمات  ،طريقة التي تدار بيا المنظماتيعتبر نقمة نوعية وأساسية ممتازة في ال الذكية المنظموإف تطبيؽ مبدأ 

فيي مدخؿ  خالؿ الخبرات لممؤسسات والمجتمعات األخرى،مف واألفراد الذيف يعمموف بيا، و  تتعمـ وتتطور مف خالؿ نفسيا
وؿ والترحيب بالنقد مما يكسب المنظمة القدرة عمى التعامؿ أو نظاـ أريد بو زيادة الذكاء في المنظمة مع استعدادىا لمقب

فاألفكار التي بنيت  ،فكرة المنظمة الذكية ليا تأثير عميؽ في كيفية التفكير حوؿ حياة ىذه المنظمات، فاإليجابي مع التغيير
، المستوييف المحمي والعالمي عمييا تمثؿ تحديًا لممنظمة الستعماؿ المعرفة لوضع االستراتيجيات التنافسية والتوسعية عمى

وتبدو أىمية ذلؾ في كوف ما يؤخذ مف المجتمعات األخرى ليس بالضرورة يمكف تطبيقو في مجتمع آخر نظرًا الختالؼ 
 عصر توجيييا نحو مف تمكف التي االستراتيجيات مف نوع وبقيادة التقنية أف تعمؿ الكميات عمىف .الثقافة والقيـ والمبادئ

 والغير الطبيعية التغيرات مع ومواردىا مقدراتيا كافة تكيؼ أف عمى قادرة منظمات ذكية تحوليا إلى خالؿمف  المنافسة
 تحقيؽ االستدامة. الكميات التقنية منظمات ذكية وقدرتيا عمى الطبيعية، ولقد جاءت الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى كوف

 مشكمة الدراسة
مما يتطمب أف يكوف ىناؾ قيادة واعية قادرة عمى غزة، قطاع تزايد عدد الجامعات والكميات في في  الدراسةتتمثؿ مشكمة 

، جاالتتسخير كافة اإلمكانات لمحاولة االستمرار ومواكبة الجامعات والكميات العالمية والوصوؿ إلى التميز في جميع الم
تحقيق عالقتها ب مالكميات التقنية منظمات ذكية و اهل  بالتساؤل التالي: الدراسةوبناًء عمى ما سبق تتحدد مشكمة 

 ؟االستدامة
 وينبثق منه التساؤالت الفرعية التالية:

 ىؿ عناؾ عالقة بيف الكميات التقنية كمنظمات ذكية وتحقيؽ اإلستدامة؟ السؤال األول:
 المنظمة الذكية فى الكميات التقنية في قطاع غزة؟ مبادئ توافر مدى ما السؤال الثاني:
 ما مدى توافر عناصر االستدامة في الكميات التقنية في قطاع غزة؟ السؤال الثالث:

 أهداف الدراسة
 :التالية األىداؼ  ؽيحقتتيدؼ الدراسة إلى 

 .بنائيا يتـؼ وكي عمميا طبيعة وتوضيح مكوناتيا، وتحديد الذكية، المنظمات مفيوـ حوؿ األضواء تسميط .1
 .لحؿ المشاكؿ التي تواجو التعميـ التقنيىا القضايا التي تحقؽ االستدامة وتسخير  طرح أىـ .2
 التعرؼ عمي واقع مكونات المنظمات الذكية فى الكميات التقنية فى قطاع غزة. .3
 فحص مستوى تحقيؽ االستدامة في الكميات التقنية في قطاع غزة. .4
ستراتيجية، ثقافة الجدارة والبراعة، برنامج الحوافز( وتحقيؽ بياف العالقة بيف أبعاد المنظمات الذكية )الرؤية اال .5

 بقطاع غزة.الكميات التقنية االستدامة في 



 .االرتقاء بالتعميـ التقني وتعزيز وظيفتو في خدمة المجتمع .6
 .حؿ المشاكؿ التي تواجو التعميـ التقنيتطوير و الخروج بنتائج وتوصيات تسيـ في  .7
والكميات التقنية  عموماً  مؤسسات التعميـ العالى في االدارية لمقيادات وتوصيات استنتاجات بجممة الخروج .8

 المنظمة الذكية وتحقيؽ اإلستدامةفمسفة  تطبيؽ نحو وتحفزىا ادائيا تحسيف في تسيـ قد خاص بشكؿ المبحوثة
 .مما يساىـ في تطوير التعميـ التقني

 أهمية الدراسة
 التالية:النقاط تنبع أىمية ىذه الدراسة في 

 واألدوات اإلدارية تتطور المفاىيـ حيث غربية، بيئات في المنظمة الذكية بمفيوـ المتعمقة الدراسات معظـ تركزت .1
 البيئة وبالتحديد العربية البيئة مع الحالية تعاممت الدراسة بينما متسارعة، بصورة والمعايير األداء بقياس المتعمقة

 .الفمسطينية
المنظمة التأكيد عمى نشر ثقافة و  اإلستدامة، ومستوى ارتباطيا بتحقيؽ المنظمة الذكيةتوجيو االنتباه نحو أىمية  .2

 .الكميات التقنيةومتابعة تطبيقاتيا في  الذكية
 احتياجاتيا مع ومتوافقاً  مالئماً  ألف يكوف سعياً  بقطاع غزة،الكميات التقنية  في تركز الدراسة حوؿ المنظمة الذكية .3

 .األعماؿ األخرى منظمات ويخدـ االستراتيجية ألىدافيا ومحققاً 
، ورصد جوانب القوة والضعؼ في تطبيقاتيا في ىذه كميات التقنيةفي ال المنظمة الذكيةاالطالع عمى واقع  .4

 .المؤسسات
 .إلداريةثراء الساحة األكاديمية العربية بدراسات ومشاركات بحثية جديدة في مجاالت التنمية اإ .5

 فروض الدراسة
 بيدؼ توفير إجابة مناسبة لمتساؤالت الدراسية المطروحة، يسعى الدراسة إلى اختبار صحة الفروض التالية:

 : ىناؾ مستوى مرتفع مف عناصر المنظمات الذكية في الكميات التقنية في قطاع غزة.الفرض األول
 في الكميات التقنية في قطاع غزة.: ىناؾ مستوى مرتفع مف تحقيؽ االستدامة الفرض الثاني
أبعاد المنظمات الذكية )الرؤية ( بيف α ≤ 0.05عند مستوى معنوية ) داللة إحصائية عالقة ذاتوجد : تالفرض الثالث

 بقطاع غزة.الكميات التقنية االستراتيجية، ثقافة الجدارة والبراعة، برنامج الحوافز( وتحقيؽ االستدامة في 
 :ذكيةالمنظمات فروض فرعيه بحسب أبعاد الثالثة  انهم يتفرعو 

وتحقيؽ  الرؤية االستراتيجية( بيف α ≤ 0.05عند مستوى معنوية ) داللة إحصائية عالقة ذاتوجد ت ول:أل الفرض الفرعي ا
 بقطاع غزة.الكميات التقنية في االستدامة 

ثقافة الجدارة والبراعة ( بيف α ≤ 0.05عند مستوى معنوية ) داللة إحصائية عالقة ذاتوجد ت: الفرض الفرعي الثاني
 بقطاع غزة.الكميات التقنية وتحقيؽ االستدامة في 
نظاـ الحوافز وتحقيؽ ( بيف α ≤ 0.05عند مستوى معنوية ) داللة إحصائية عالقة ذاتوجد ت: الفرض الفرعي الثالث

 بقطاع غزة.الكميات التقنية االستدامة في 

 اسةمتغيرات الدر 
 Al-Kasasbeh)دراسةاعتمد الباحثوف فى تحديد ابعاد المنظمو الذكية عمى مجموعو مف الدراسات السابقة والنماذج منيا  

& others, 2016) دراسة ،  و(Mark, 2009). 
 ( أبعاد رئيسية وىي:3المنظمة الذكية ويتكوف مف ) المتغير المستقل:



 الرؤية االستراتيجية .1
 والبراعةثقافة الجدارة  .2
 نظاـ الحوافز .3

 ( أبعاد رئيسية ىي:3تحقيؽ االستدامة ويتكوف مف ) المتغير التابع:
 واالبتكار اإلبداع .1
 العمميات .2
 لممجتمع البيئية الجوانب .3

 نموذج الدراسة
( المتمثؿ في )الرؤية المنظمة الذكيةيتمثؿ نموذج متغيرات الدراسة في التعبير عف العالقة بيف المتغير المستقؿ )

واالبتكار،  اإلبداع( المتمثؿ في )تحقيؽ االستدامةالحوافز( والمتغير التابع ) ونظاـ، والبراعة الجدارةثقافة ، االستراتيجية
 (.لممجتمع البيئية العمميات، والجوانب

 (1وفي ضوء ما تـ صياغتة مف فروض فقد تـ صياغة متغيرات الدراسة كما يوضحو الشكؿ رقـ )

 

 الدراسةنموذج  :(1شكل رقم )
 (.2017: مف إعداد الباحثيف بناًء عمى تصورات الباحثيف، )المصدر

 الدراسة حدود
الكميات التقنية كمنظمات ذكية  عمى دراسة الموضوعي حدىا في الدراسة اقتصرت :الموضوعي )األكاديمي( الحد .1

 االستدامةتحقيؽ وعالقتيا ب
 العامميف في الكميات التقنية محؿ الدراسة.استجابات عمى  الدراسة إجراء : تـالبشري الحد .2
دير  -كمية فمسطيف التقنيةبمحافظات غزة )كبرى الكميات التقنية ىذه الدراسة عمى  أجريت :الحد المؤسساتي .3

الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا، كمية مجتمع تدريب غزة، كمية الدراسات المتوسطة األزىر، الكمية ، البمح
 (.الجامعية لمعمـو التطبيقية، كمية مجتمع األقصى

 المتغير التابغ
 تحقيق االستدامة

ٔاالبخكبز اإلبداع 

 انؼًهٛبث 

نهًجخًغ انبٛئٛت انجٕاَب 

 المتغير المستقل

 المنظمة الذكية
 

الرؤية االستراتيجية 

 والبراعة الجدارةثقافة 

الحوافز نظاـ 



بقطاع غزة )كمية فمسطيف  اقتصرت عمى الكميات التقنيةفمسطيف، و  دولة في الدراسة أجريت :المكاني الحد .4
(، كمية الدراسات GTCغزة ) تدريب مجتمع دير البمح، الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا، كمية -التقنية

 مجتمع األقصى(. األزىر، الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية، كمية -المتوسطة
جراء التحميالت اإلحصائية خالؿ الكميات التقنيةعف  البيانات األولية وجمع الدراسة تـ إجراء :الزماني الحد .5  وا 

 لذلؾ فيي تمثؿ الواقع الموجود في ىذا الوقت. (.2017)العاـ 

 مصطمحات الدراسة
 عف الناتج المنظمات في اإلفراد ذكاء إلى يشير وبعضيـ التكنولوجيا العالية استخداـ ىي :ذكيةالمنظمات ال 

 األفراد ذكاء مف خميط الذكية المنظمة باف بالصحة يتميزاف اآلراء واالثناف تعددت والتدريب التعمـ عمميات
 (.2011)الفرج والزبير،  الحديثة التكنولوجيا واستخداـ

 :مف العمؿ،  لتطوير التحدي مواجية في ىي نتاج عمميات تطِبؽ التكنولوجيا التعريف اإلجرائى لممنظمه الذكية
وجود رؤية إستراتيجية  باإلعتماد عمى  التنافسية يااالمز  تطويرو  والبيئة المنظمة بيف ناجحة موائمة حداثإ خالؿ

 .وثقافة الجدارة والبراعة مع توفر نظاـ حوافز فعاؿ
 يعرؼ معيار اإلستدامو عمى أنو ديمومو نتائج المشروع بعد إنتيائة  :االستدامة(JICA, 2004) ومعيار ،

 (PCM،2004يعكس ما اذا كانت الفوائد لمفئات المستيدفو بعد إنتياء التمويؿ الخارجي ) اإلستدامو
ات التقنيو لمعمؿ ألبعد مدى يرى الباحثوف أف اإلستدامو ىي عبارة عف قدرة الكمي التعريف اإلجرائى لإلستدامة: .4

 .لممجتمع البيئية واالبتكار ضمف عممياتيا والتركيز عمى الجوانب ممكف مف خالؿ تبني  اإلبداع

 الدراسات السابقة
الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي تقـو عمييا موضوع الدراسة، وتقدـ إفادة كبيرة في استكماؿ الخمفية النظرية  تعتبر

لمبحث وتحديد أىدافة وصياغة فروضو وتفسير مدلوؿ ما يتـ التوصؿ إليو مف نتائج. ولقد أسفرت جيود الباحثيف عف 
وكذلؾ الكميات التقنية كمنظمات ذكية ـ التقنى، وكذلؾ الدراسات التى تناولت ظيور العديد مف الدراسات التي تناولت التعمي

. ويتناوؿ ىذا الجزء عرضا لمدراسات العربية واألجنبية مرتبة تاريخيا مف االستدامةمفيـو تحقيؽ بالدراسات التى اىتمت 
، ثـ يمي ذلؾ تحميؿ االستدامةتحقيؽ بذكية و الالمنظمات األحدث لألقدـ والتي تناولت موضوع التعميـ التقنى، وموضوع 

 الدراسات السابقة والنتائج العامة التي يمكف استخالصيا منيا.
دراسة تأثير خصائص التنظيـ الذكي: رؤية التى ىدفت الى   (Al-Kasasbeh & others, 2016)دراسة .1

أف  النتائج وتؤكد ماعي والبيئي.والثقافة الجدارة، ونظاـ الحوافز الداعمة، عمى األداء االجت استراتيجية واضحة،
شركة مناجـ الفوسفات األردنية  مستوى أىمية تصورات المستطمعيف حوؿ عناصر خصائص التنظيـ الذكي في

باستثناء الفقرات  كاف مستوى أىمية تصورات المستطمعيف حوؿ عناصر األداء االجتماعي معتدال،و  متوسطة.
والعادات والتقاليد، والمساىمة في  ة في المجتمع المحمي، واحتراـ المجتمعالمتعمقة بإدخاؿ المساعدات لألسر الفقير 

والموظفيف وأسرىـ، والتي كاف مستوى أىمية كؿ منيا  تدريب طالب الجامعات، وتوفير الرعاية الصحية لمشركة
أثر  يوجد أيوأنو ال  معتدؿ. مستوى أىمية تصورات المستطمعيف حوؿ عناصر األداء البيئيوأف  مرتفعا.

جتماعي واألداء البيئي لشركة المناجـ الداء ااألستراتيجية الواضحة وثقافة الجدارة عمى االإحصائي لمرؤية 
شركة مناجـ  ىناؾ أثر إحصائي لنظاـ الحوافز الداعمة عمى األداء االجتماعي والبيئيوأف  الفوسفاتية األردنية.
 الفوسفات األردنية.

 معرفة العالقة واألثر بيف إدارة الحكمة مف خالؿ أبعادىاالتى ىدفت الى  (2016وآخروف،  الطائي) دراسة .2
 المسؤولية )الميزة التنافسية، الشرعية، )المعرفية، التأممية، الوجدانية( واستدامة المنظمات مف خالؿ أبعادىا



 تدامةاالجتماعية(. وحددت مشكمة البحث في تساؤؿ رئيسي مفاده ىؿ ىنالؾ دور إلدارة الحكمة في اس
( 38العينة العشوائية في اختيار ) كاف مجتمع البحث مف القيادات في جامعة الكوفة، وطبؽ البحثو  المنظمات،

 أف الحكمة تمثؿ قمة استثمار المعرفة وانيا تمثؿ النتائج تؤكد وكانت نتائج الدراسة مف القيادات الجامعية.
، وتحديدا ف فييا نٌص  ي فضاءات الفجوة المعرفية التي ال يتوافراالجتياد ضمف الفضاء المعرفي غير المحسـو
والحكمة. وتنميتيا  تبية لمبيانات، والمعمومات، والمعرفة،اواضح. وبأىمية التأمؿ والتبصر في قضية العالقة التر 

 .وفي التطبيقات االدارية يا الجانبيف في اساليب التفكيراعمى اسٍس موضوعية تحقؽ االنتفاع االقصى مف مز 
 أبرزىا ما والتطبيقية الفكرية التساؤالت مف ىدفت الى االجابة عمى عددالتى  (2015)فرعوف وآخروف،  ةدراس .3

 المديريف يدرؾ وىؿ بالعراؽ؟ المتنقمة االتصاالت شركات في وبناء اإلعماؿ ريادية بيف إستراتيجية العالقة طبيعة
 ليا. حيث الذكية المنظمات إنموذج تطوير في ليا التأثيري الدور ىو وما أولوياتيا؟ وفؽ عمى بناء فييا أىمية
  المتغيرات. ليذه الفكرية الدالالت باستجالء التساؤالت ىذه عف اإلجابة مف استيدؼ

 منظماتفال ذكية، منظمات تكوف بأف تطمح التي المنظمات ( التى ىدفت الى دراسة2012دراسة )العبادي،  .4
 استمرت التي البيئة وىذه، العالية المنافسة ذات األعماؿ بيئة في والتفوؽ النجاح مف تتمكف التي فقط ىيذكية ال

 أف المنظمات إدارة مف األمر يتطمب مما ،التغيرات تمؾ يواجو تنظيمي ذكاء عف البحث عنيا تمخض بتغيرىا
 الذكاء التكتيكي، الذكاء تيجي،ااإلستر  الذكاء( بتحقيؽ ممتزميف أعضائيا وبجميع أنيا لتضمف وقتيا معظـ تكرس

  .التنظيمي الذكاء مستويات يمثؿ ما وىذا )التشغيمي
أف ىناؾ ثالث  النتائج . حيث تؤكدتعمـ كيفية بناء منظمة ذكيةالتى ىدفت الدراسة الى  (Mark, 2009)دراسة  .5

 التي المنظمات الذكية لدييا ثقافة الجدارة :رؤية استراتيجية واضحة. ثانيا :أوالً  الذكية ممنظمةسمات ضرورية ل
إلى الباحثوف تدعـ الرؤية والثقافة. ويخمص  التي المنظمات الذكية لدييا برامج الحوافز :تحتـر أفكار كؿ فرد. ثالثا

يمكف تحقيؽ الذكاء إال عندما يتـ  الو ولكف ليس كافيا، لبناء منظمة ذكية.  ،ةضرور  أف ىذه الصفات الثالث ىي
 الرؤية االستراتيجية، والثقافة الجدارة، والحوافز المناسبة. إطارع بيف األشخاص المناسبيف في الجم

 التعميق عمى الدراسات السابقة
 الدراسة يميز ما يمكف تمخيص الحالية، الدراسة بموضوع والمتعمقة لمباحث، أتيحت التي األدبيات استعراض خالؿ مف

 :يمي كما المجاالت الموضحة وفؽ إلييا المشار السابقة الدراسات بو جاءت عما الحالية
 غربية بيئات في ببعض أبعاده المتعمقة أو الذكية المنظمة بمفيوـ المتعمقة السابقة الدراسات أجريت :الدراسة بيئة .1

 الدراسة تنفيذ تـ حيف في متسارعة، بصورة األداء والمعايير بقياس المتعمقة واألدوات اإلدارية المفاىيـ فييا تتطور
 بشكؿالكميات التقنية  قطاع فييا نما ، التيالفمسطينية البيئة في وجو التحديد وعمى العربية بيئةال في الحالية
 ميزة وبالتالي تحقيقيا الذكية المنظمة لمبادئ تطبيقيا مدى عمى لمتعرؼ وذلؾ الماضية، السنواتخالؿ  ممحوظ

الكميات  عمى فقط لـ تقتصر التي الشديدة المنافسة ظؿ في واالستمرار التكيؼ عمى تساعدىا التى  اإلستدامة
 . العالمية الجامعات والكميات التقنية  إلى تجاوزتيا بؿ المحمية التقنية

 الممتد المسح أو دراسية معينة كحالة شركة دراسة باختياره السابقة الدراسات مجتمع َتمثؿَ : الدراسة مجتمع طبيعة .2
 )الكميات التقنية( الحالية الدراسة مجتمع أما متنوعة، في صناعات رائدة ولشركات( سنوات عدة) زمنية فترة عمى

 .واليامة المحمية الكميات التقنية  مف مجموعة ىو بؿ تنوعًا، يمثؿ ال فيوفى قطاع غزة 
 توظيفيا يمكف وكيؼ الذكية المنظمة خصائص عرضت أو السابقة الدراسات معظـ ناقشت :الموضوعات .3

 ىذه وعالقة المنظمات لبعض الفشؿ عرضت أسباب كما المنظمات، لتمؾ واالستمرار التميز عمى لممحافظة
وعالقتيا  ذكية الكيات التقنية كمنظمة عمى التعرؼ الحالية حاولت الدراسة حيف في الفشؿ، بذلؾ الخصائص

 .بتحقيؽ اإلستدامة



الكميات التقنية فى قطاع غزة بخصائص  تتعمؽ ومعمومات وبيانات عممية مرجعية توفير الحالية الدراسة حاولت .4
 .مستقبالً  وتحسينيا تطويرىا في يساعدمما 

دير البمح، الكمية  –)كمية فمسطيف التقنية  وبالتحديدالكميات التقنية  مواكبة مدى عمى الضوءالحالية  الدراسة تلقا .5
األزىر، الكمية الجامعية لمعمـو  -كمية مجتمع تدريب غزة، كمية الدراسات المتوسطة الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا،

 وعمى الحديثة اإلدارية والنماذج والمفاىيـ لألنظمةالتطبيقية، كمية مجتمع األقصى( الذيف يمثموف مجتمع الدراسة 
 .ومبادئيا الذكية ةالمنظم مفيوـ الخصوص وجو

 & Mathesonمثؿ دراسة  ( أبعاد9إعتمدت عمى تقسيـ المنظمات الذكية الى )العديد مف الدراسات السابقو  .6
Matheson, 2001))(أبعاد، وقد إعتمدت الدراسة الحالي5( أبعاد، )7، و )( أبعاد نظرا لخصوصيو 3عمى ) ة

 كية.الكميات التقنية، وصغر حجميا مقارنو بالمنظمات الكبيرة التى تعتمد عمى مجاالت وأبعاد المنظمو الذ
 
 
 

 اإلطار النظري لمدراسة
 المنظمة الذكية أوال:
 عمميات تتضمف الذكية لمنظماتاف .البيئة تعتري التي باتاإلضطرا في لمزيادة كاستجابة ظير الذكية المنظمات مفيوـ إف  

 مستمرة عممية ىي بؿ السنوية، جعةاوالمر  التخطيط خالؿ مف يتـ الذي المسح مف أكثر البيئة مع مستمرة ؼوتكي مسح
 التنافسية يااالمز  تطوير خالؿ مف والبيئة المنظمة بيف ناجحة موائمة ألحداث ميةاالر  تيجييفااإلستر  المديريف جيود تتضمف
 .الذكية المنظمات مبادئ يعم والتركيز التنظيمي الذكاء عمى  باإلعتماد
 اخذ ثـ المنظمات المختمفة في والتطوير البحث عمميات عمى أكد والذي معاصر كمفيوـ الذكية المنظمة بروز أفحيث 
 لذلؾ المنظمات داخؿ مف اكتسبيا لمضرورة التي ككؿ المنظمة تطور ذلؾ بعد ليشمؿ المنظمة داخؿ مف المفيـو ىذا يتدرج
 .Teresko, 2006)المنظمة الذكية ) يمثؿ شامؿ بشكؿ أصبح حتى المفيوـ ىذا تطور
 ونماذج يطِبؽ التكنولوجيا الذي اإلداري المدخؿ عمى ركز (Quinn, 2005بدأه ) كما الذكية المنظمة مفيوـ أف في يتمثؿ
 .العمؿ أداء لتطوير التحدي مواجية في الجديدة الخدمة

مفيوـ  فإف بالتالي. و وتقديميا الخدمات إنتاج في والجوىري المحوري المورد ىو الفكر أف (Quinn, 2005ويفترض )
 أوسع بصورة ليركز بعد ذلؾ "الذكية المنظمة" مفيـو تطور وقد. المعرفة إدارة مفيـو مع واضح بشكؿ يرتبط الذكية المنظمة

 مجموعة مع فييا المعرفة إدارة وتتكامؿ بالمعرفة منظمة تقاد فيي والتكيؼ؛ والتعمـ اكتسابيا عمى والقدرة المعرفة إدارة عمى
 (Poulsen & Arthur, 2005, p77).المستخدمة  األخرى الفعالة اإلدارية األدوات

 التحدي مواجية في الجديدة الخدمة ونماذج تطِبؽ التكنولوجيا ويرى الباحثوف أف المنظمو الذكية ىي نتاج عمميات مستمرة
 تطوير خالؿ مف والبيئة المنظمة بيف ناجحة موائمة حداثفى إ تيجييفااإلستر  المديريف جيود تتضمفالعمؿ، و  أداء لتطوير

 ذلؾ بعد ليشمؿ، وثقافة الجدارة والبراعة مع توفر نظاـ حوافز فعاؿ وجود رؤية إستراتيجية باإلعتماد عمى  التنافسية يااالمز 
 .المستخدمة األخرى الفعالة اإلدارية األدوات مجموعة مع فييا المعرفة إدارة وتتكامؿ بالمعرفة تقادو  ككؿ المنظمة تطور

 أبعاد المنظمة الذكية
، وسنستخدـ فى ىذه الدراسة ( أبعاد9تقسيـ المنظمات الذكية الى )أنة يمكف  ((Matheson & Matheson, 2001ذكر 

واعتمد الباحثوف فى تحديد ابعاد  ( أبعاد نظرا لصغر حجـ الكميات التقنية وخصوصيتيا مقارنو بالمنظمات الكبيرة.3)



دراسة ، و (Al-Kasasbeh & others, 2016) دراسةالمنظمو الذكية عمى مجموعو مف الدراسات السابقة والنماذج منيا 
(Mark, 2009). 

 الرؤية االستراتيجيةالبعد األول:  .1
 يجب أف توفر الرؤية وضوح الغرض. 
 ثقافة الجدارة والبراعةالبعد الثاني:  .2

 :والبراعة ىناؾ ثالثة أمور يجب أف تتوافر في ثقافة الجدارة
 االستماع آلراء العامميف. 
 العامميف عمى رأي مخالؼ عدـ معاقبة. 
 ال بأس أف نشارؾ األفكار المتطرفة، حتى لو لـ تنجح. 
 نظام الحوافزالبعد الثالث:  .3

 .وستناقش ثالثة أجزاء مف خطة حوافز المنظمة
 تعزيز قيـ المنظمة. 
 وضع ثقافة ضمنية أف األفراد يقدروف. 
 قياس األداء بشكؿ صحيح. 
 تحقيق االستدامة ثانيا:

مصطمح بيئي يصؼ كيؼ تبقى النظـ الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت. واالستدامة بالنسبة لمبشر  ىي االستدامة
ىي القدرة عمى حفظ نوعية الحياة التي نعيشيا عمى المدى الطويؿ وىذا بدوره يعتمد عمى حفظ العالـ الطبيعي واالستخداـ 

 .المسؤوؿ لمموارد الطبيعية
اسع النطاؽ ويمكف تطبيقو تقريبا عمى كؿ وجو مف وجوه الحياة عمى األرض، بدًءا مف قد أصبح مصطمح االستدامة و و 

والغابات السميمة ىي أمثمة عمى  المناطؽ الرطبة .المستوى المحمي إلى المستوى العالمي وعمى مدى فترات زمنية مختمفة
في النظـ  والكربوف والنيتروجيف واألكسجيف الماء الخفية تعيد توزيع رات الكيميائية الحيويةالدو  النظـ الحيوية المستدامة. إف

نت حياة دائمة لمالييف السنيف. ولكف مع ازدياد عدد البشر، سكاف ىذه األرض، الحية وغير الحية في العالـ، وأم
ا سمبًيا عمى كؿ مف البشر والمنظومات الحية الطبيعية وكاف لمتغيير في ميزاف الدورات الطبيعية أثرً  النظـ البيئية انحدرت
 نتائج مةويمد نوأ عمى مةداالستا رمعيا رؼيعو (.Earth Policy Institute Natural Systems, 2009) األخرى
 المشروع ىاػػدأيب التى سياػػنف المستمرلممنافع التدفؽ يػػىو الساكنو مةداتػػالسا وؿأل: افعاون مةداالست. وانتيائوا دبع المشروع
 ائجػػػنت ػػػؼتكييأو  داـتخػػػباس صتػػػتخ يػػػفي الديناميكيو مةداتػػػالسا والثاني ،سياػػػنف المستيدفة المجموعات الى المنجز
 ستعكوبذلؾ فالديمومو  رى،خأ تاػػػعومجمأو  المستيدفة المجموعات ػػػفم ػػػرةمتغي ةػػػبيئأو  ػػػؼمختم لسياؽ ًاػػػتبع المشروع

 المستيدفةالفوائد لمفئات  ػػتكانإذا  اػػم ػػسيعك مةداتػػالسا راػػمعي(، أما JICA،2004) والبقاء رارالستما عمى المشروع درةق
 (.PCM،2004الخارجى ) التمويؿ ءاػػنتيا ػػدبع رستمػػست
 :الجوانب التالية عمى ػزكري مةداتػالسا ػؿتحميأف  (PCM،2004) المشاريع دارةإل يػبوروألا دالتحاا دليؿ ضحويو

 المشروع ذتنفي رةفتطواؿ  ـمعي التنسيؽ ـت ؿىو المشروع زاتنجاو ا داؼألى الشركاء ؾمتالا دىم  . 
 المشروع داؼىوأ تجارمخ لتحقيؽ المشروع نةوازم كفاية  دىم. 
 الثقافية الجتماعيةا العوامؿ مع المشروع ةطنشأ ـتناغ دىم. 
 العدالة الجندرية والحكـ الرشيد ؿمثالقضايا المتقاطعة  رالعتباا فبعي ذألخا دىم. 
 جيةرخا الحاجة لمساعدة دوفب التكنولوجيا المتوفرةإدارة  عمى القدرة دىم    
 ىيكميتيا فضم المشروع جػمد كذلؾو  الشركاء التزاـ وىستػم ػستعك التىو  المؤسساتية مةداالستا دىم  . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.earth-policy.org/index.php?/data_center/C22/


 ءنتياا دبع المقدمة الخدمات ةػػتكمف ػػؿتحم ىػػعم المستيدفة الفئات ػػدرةق ػػستعك التىو  المالية مةداتػػالسا ػػدىم 
 .التمويؿ

 :القضايا التالية سيعك مةداالستا ؿتحمي ففإ (JICA،2004بالنسبة لوكالة التعاوف اليابانية ) ماأ
 مةظألنواالتعميمات  دادع. إالشركاء مع التعاوف ءنتياا دبع )المساعدة(المنحة  سياسة سبنف التعامؿ ريستم 

 .القانونية الخاصة بالمنحة
 ودجي ذؿتب (ما دؼى راػػالختب فيػػمع عػػقوم ػػفم ةػػيبيرتج ةػػعين) ةػػيبيرتج عػػقوام دؼستيػػت التى لممشاريع بالنسبة 

 المنطقة بعد ذلؾ. ؿكام عمىلتعميـ التجربة  حقيقية
 ءنتياا دبع المطموب التأثير ػؽتحقي ػـث ػفمو ةطألنشا لتنفيذ يميةظتن اقةوط ءةكفا لدى المؤسسة الشريكة دجوي 

    والطرؼ الشريؾ. المساعدة فبي التعاوف
 البدء بالمشروع. ػػؿقب اػػم لحظة ػػفم لدى المؤسسة المنفذه الػػفع ػػؽمتحق المشروع ةػػبممكي سساػػإلحا 
 النفقات التشغيمية(. ؿتشم) منةؤمو نةومضم لممشروع الميزانية 
 الميزانية دةياز ؿحتماا)المنفذه لممشروع(  المستيدفة الدولة بجان فم لمميزانية ناجحة  راتعتباا ذتخاا دىم 

 .  المشروع ذتنفي ؿخال المستقبؿ في المطموبة
 مقبولة المشروع في التكنولوجيا داـستخطرؽ ا  . 
 مالئمة المشروع في المستخدمة المعدات صيانةإدارة و ةطخ. 
 المشروع ـتعميوآلية لنشر  عمى المشروع وييحت  . 
 فيمك التى رعناص ػػػدكأح التكنولوجيا دـستخػػػت (وػػػيرختباا) ةػػػيبيرتج عػػػقوام دؼستيػػػت التى لممشاريع بالنسبة 

 .رىألخا المواقع عمى ىارنش
 وذو   الفقيرة الطبقاتو  النساء ػفم لكؿ رالعتباا قمة ؿخال فم المستمرة (دةالستفااالتأثير ) قمةرع ـيتأف  ؿحتماا

 .الجتماعيةا الحساسية
 البيئية راتعتباا ببسب( المستمرة دةالستفااالتأثير ) قمةرع ـيتأف  ؿحتماا  . 
 لممشروع. مةداالستا تمنعأف  فممك ؿمواع يةأ 

 فم فعيون عمى زكري، وهءنتياا دبع المشروع مةويمد دىم سيقي مةداالستا رمعياأف  يتضح ؽسب مماويرى الباحثوف 
 ،ىيكمتيا فضم مجياو د المشاريع رارباستم المؤسسة التزاـ وىمست ستعك والتى المؤسساتية مةداالستا وؿألا مةداالستا

 .  التمويؿ ءنتياا دبع المقدمة الخدمات تكمفة ؿتحم عمى المستيدفة الفئات درةق ستعك والتى المالية مةداالستا والثاني
 الكميات التقنيةثالثا: 
 دير البمح -كمية فمسطين التقنية 

والتدريب  ـ، بإمكانيات متػواضػعػػة فػي تجييػػػزاتػيا وتخصصاتيا إال أف الحاجة إلى التعميـ لتقني1992نشأت الكمية عاـ 
الميندسيف والفنييف  حاد فيالفني ازدادت ألجؿ مواكبة ىذا التطور اليائؿ في نظاـ الحياة والمجتمع الذي صاحبو نقص 

وبدت الحاجة إلى إيجاد كوادر ماىرة وقادرة عمى القياـ بمػيػػاـ المينػػػدس المتخػػصص والفنػػي . المتخصصيػف المؤىميف تقنياً 
 متخصصة رائدة التخصصات، واستجابة لتمؾ العوامؿ برزت كمية فمسطػػيف التقنيػػة كمؤسسة تقنيػػة تعميميػػة فػي مختمػػؼ

لمواكبة التطورات  المبدعة والمبتكرة  تعمؿ عؿ دمج استخداـ الحاسوب والتقنيات المتطورة في الحياة، وصقؿ العقمية العممية
دير البمح مف خالؿ تبنييا لمنيج التخطيط االستراتيجي لرسـ صورة  -وتسعى كمية فمسطيف التقنية. العممية المتسارعة

تمتـز كمية . و ، وذلؾ لتطوير الكمية وتعزيز مكانتيا في خدمة وتنمية المجتمع المحميلمسنوات الخمس القادمة لمكميةواضحة 
وتوظيؼ تكنولوجيا  دير البمح بتقديـ برامج تقنية وأكاديمية متميزة تساىـ في إعداد مخرجات وطنية مؤىمة -فمسطيف التقنية

 .(www.ptcdb.edu.ps) تطورالمعمومات والبحث والتطوير لخدمة المجتمع وبنائو مف أجؿ الرفعة وال

http://www.ptcdb.edu.ps/


 خانيونس -الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا 
أىمية،  ـ كمؤسسة1990بخاف يونس عاـ  -أنشئت الكمية الجامعية لمعمـو والتكنموجيا تحت اسـ كمية العمـو والتكنولوجيا

وزارة التربية  ـ، ثـ تولت1995مجمس التعميـ العالي بالقدس اإلشراؼ عمييا عاـ تعنى بتدريس العمـو التقنية، وقد تولى 
لـ تدخر إدارة الكمية  ـ، ومنذ تمؾ المحظة1997والتعميـ العالي اإلشراؼ عمييا، وأصبحت الكمية مؤسسة حكومية عاـ

مجاؿ التعميـ التقني التكنولوجي  يمية رائدة فيوبالتعاوف مع وزارة التربية والتعميـ العالي جيدًا لجعؿ الكمية نواة لجامعة أكاد
البكالوريوس والدبمـو المتوسط في ستو و  تمنح الكمية خريجييا درجتي .يخدـ قطاعًا كبيرًا مف أبناء شعبنا الفمسطيني

 75-66حيث يدرس الطالب   الساعات المعتمدة تخصصًا عمميًا تقنيًا ضمف برنامج دراسي متميز، وفؽ نظاـ  ثالثيف
، وثمانية فصوؿ دراسية موزعة عمى أربع سنوات  ساعة معتمدة موزعة عمي أربعة فصوؿ في تخصصات درجة الدبمـو

اليندسية خالؿ خمسة أعواـ، وتوزع الساعات المعتمدة ليذه التخصصات  لتخصصات البكالوريوس، باستثناء التخصصات
 (.www.cst-kh.edu.ps) عمى عشرة فصوؿ دراسية

 يبتدر  مجتمع كمية ( غزةGTC): 
لتمبية  كمية مجتمع تدريب غزة كمية رائدة تقدـ برامج تقنية ومينية مميزة في بيئة تعميمية إيجابية لتخريج طمبة محترفيف

إلى تقديـ برامج  تسعى كمية مجتمع تدريب غزةو  .حاجات سوؽ العمؿ والمساىمة في تنمية المجتمع وتحقيؽ العيش الكريـ
الحياة عمى قاعدة المساواة  ومركزة التخصص، إلكساب أبناء الالجئيف الفمسطينييف الكفايات ومياراتمينية وتقنية متنوعة 

استراتيجيات تعميمية متقدمة وفاعمة،  والعدالة بيف الجنسيف ودمج ذوي االحتياجات الخاصة والفئات الميمشة، مف خالؿ
وبمشاركة مؤسسات المجتمع المحمي،  ير الجودة العالميةمستثمرة كؿ اإلمكانات والوسائؿ الحديثة المتاحة وفقا لمعاي

 عمؿ تحقؽ العيش الكريـ لصناعة التنمية وتمبية حاجات سوؽ العمؿ المحمي واإلقميمي، وخمؽ فرص
(www.gtc.edu.ps.) 

 األزهر -المتوسطة الدراسات كمية 
التطور والحداثة العممية النوعية عمى المستوى ىي مؤسسة أكاديمية تيدؼ إلى خدمة المجتمع المحمي واحتياجاتو، تواكب 

المحمي واإلقميمي والدولي حرصًا منيا عمى رفع مستوى التعميـ الجامعي، وتعمؿ عمى توفير فرص التعميـ والتعمـ لكافة 
سساتو في شرائح أبناء شعبنا الفمسطينػي، لتمكيف المتعمميف والمتعممات مف المشاركة في بناء أسس المجتمع الفمسطيني ومؤ 

، عاـ  ـ في مجاالت الحاسوب وصيانتو والسكرتارية التنفيذية، واإلعالـ 1996كافة المجاالت. بدأت الكمية كبرنامج دبمـو
إلى كمية الدراسات المتوسطة نتيجة لمجيود المتواصمة إلدارتيا المتعاقبة  1999/2000والعالقات العامة، ثـ تحولت عاـ 
تواكب متطمبات المجتمع المحمي واحتياجاتو، وحرصًا عمى االستمرار في مد حاجة  في تقويـ برامج تخصصية جديدة

المجتمع المحمي بالكوادر الفنية المؤىمة، ونتيجة لالحتياجات تـ توسيع قاعدة التخصصات بطرح برامج جديدة تفتح آفاقًا 
 .جديدة نحو المستقبؿ

تاحة الفرصة تعتمد الكمية منذ تأسيسيا عمى الدواـ الدراسي لمطمبة  في الفترة المسائية وفي إطار الخطط الرامية لمتطوير، وا 
تستمر الكمية بالدواـ الدراسي في الفترة المسائية، بينما  ،أماـ الطمبة لاللتحاؽ بالكمية وتوسيع قاعدة اختياراتيـ وتفضيالتيـ

اـ في الفترة الصباحية "لمطالبات فقط" في تتيح الفرصة أماـ الطالبات فقط لمدواـ في الفترة الصباحية، حيث يقتصر الدو 
البرامج األكاديمية التالية: تمريض عاـ، وسكرتارية وسجؿ طبي، وفني عمميات، وتمريض نساء ووالدة "قبالة"، والصحافة 

دارة األعماؿ، والمحاسبة ) دارة وأتمتة مكاتب، وا   (.www.cis.psوالعالقات العامة، والتصميـ والمونتاج، وا 
 التطبيقية لمعموم لجامعيةا الكمية 

العاـ  الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية ىي مؤسسة أكاديمية تعمؿ بإشراؼ وزارة التربية والتعميـ العالي حيث ُأنشئت في
والتطبيقية، ثـ  ـ( لتقدـ خدمة التعميـ التقني والميني لممجتمع الفمسطيني تحت اسـ كمية مجتمع العمـو المينية1998)

اختصاًصا في مختمؼ  (64إلى كمية جامعية تمنح درجتي البكالوريوس والدبمـو المتوسط لنحو) 2007العاـ  تّحولت في



عمى المستوى الدولي واإلقميمي  المجاالت، ولتحقيؽ رؤية الكمية بالوصوؿ إلى العالمية، تسعى حثيثًا إلى توطيد عالقاتيا
التعميمية واألكاديمية المختمفة والمنظمات  بيف الكمية والمؤسساتمف خالؿ إقامة جسور مف التعاوف األكاديمي والثقافي 

 .العربية والدولية
 8000الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية ُتعتبر مف أكبر الكميات التقنية في فمسطيف والتي تقدـ خدماتيا األكاديمية لنحو 

المتوسط والدبمـو الميني، وذلؾ لتمبية حاجات ورغبات اختصاص في درجتي البكالوريوس والدبمـو  64طالب وطالبة، في 
 تحت مسمى كمية مجتمع العمـو المينية والتطبيقية 1998سوؽ العمؿ الممحة، ُأنشئت بقرار مف وزارة التعميـ العالي في عاـ 

(www.ucas.edu.ps.) 
 مجتمع األقصى كمية 

ـ، وخالؿ ىذه األعواـ 2007ط منذ إنشائيا عاـ مضى عمى كمية مجتمع األقصى لمدراسات المتوسطة ستة أعواـ فق
البسيطة تثبت ىذه الكمية الوليدة نفسيا بيف نظيراتيا مف الكميات المتوسطة بؿ أنيا تفوقت عمى الكثير ممف سبقيا 

جامعة  بخريجييا كمًا ونوعًا، فيذه الكمية ىي كمية أكاديمية حكومية تمنح درجة الدبمـو المتوسط، وتمثؿ إحدى كميات عمراً 
أنشئت الكمية لتقدـ خدمة التعميـ التقني والميني لممجتمع الفمسطيني في مختمؼ المجاالت بمقرييا الرئيس وقد  .األقصى

مدينة غزة )المعيد األسباني سابقًا(، تتيح الكمية لمطمبة خريجي الثانوية العامة والعامميف   مدينة خاف يونس وفرعيا في  في
ني العامة والخاصة اكتساب الميارات التقنية والفنية الرفيعة مف أجؿ مواكبة التطور المتالحؽ في مؤسسات المجتمع المد

تضـ كمية مجتمع األقصى بيف جنباتيا عددًا مف التخصصات المتميزة والتي تعتبر في مجمميا في  و .الذي يشيده العالـ
بة الميارة الالزمة مما ينعكس بشكؿ ايجابي عمى مجاالت تطبيقية يتـ التركيز فييا عمى الجانب العممي إلكساب الطم

المجتمع المحمي ورفده بخريجيف مؤىميف تقنيا. تسعى الكمية مف خالؿ ىذه الخدمات األكاديمية أف ُتَخرج جياًل قادرًا عمى 
كمية تسعى كما أف ال .االنخراط في سوؽ العمؿ الفمسطيني، وتقديـ خدمات تعود بكؿ ما ىو نافع عمى لممجتمع الفمسطيني

جاىدة لفتح المزيد مف التخصصات والبرامج األكاديمية الجديدة وذلؾ بعد اعتمادىا مف وزارة التربية والتعميـ العالي ويعمؿ 
داري متخصص، حيث أف إدارة الكمية تجتيد دائما الستقطاب الكفاءات العممية مما يؤثر إيجابا  في الكمية كادر أكاديمي وا 

 (.www.alaqsa.edu.ps) ف حيث الكفاءة العمميةعمى نوعية الخريجيف م
 إجراءات الدراسة

 الدراسة: منهج -أوالً 
تعتمد ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ لوصؼ وبياف الظاىرة المراد دراستيا كما توجد في الواقع، والباحثوف في 

دراسة أدوات وظواىر وممارسات قائمة وموجودة ومتاحة لمدراسة والقياس كما ىي، دوف تدخؿ الباحثوف  ىذا المنيج يتناولوا
 في مجرياتيا، ويستطيع الباحثوف أف يتفاعموا معيا فيصفوىا ويحمموىا بشكؿ عممي وموضوعي.

 :البيانات مف أساسييف نوعييف عمى الدراسة وتعتمد
 وحصر وتجميع الدراسة مفردات لدراسة استبانات بتوزيع الميداني الجانب في بالبحث وذلؾ األولية: البيانات .1

 واستخداـ برنامج اإلحصائي باستخداـ وتحميميا تفريغيا ثـ ومف الدراسة، موضوع في الالزمة المعمومات
 الوصوؿ بيدؼ المناسبة اإلحصائية SPSS (Statistical Package for Social Science) االختبارات
 .الدراسة موضوع تدعـ ومؤشرات قيمة ذات لدالالت

 العممية والمينية والمجالت الخاصة والمنشورات والدوريات الكتب مراجعة خالؿ مف وذلؾ :الثانوية البيانات .2
 مف الباحثوف عممي، وىدؼ بشكؿ إثراء  الدراسة في تسيـ مراجع وأية الدراسة، بموضوع المتعمقة المتخصصة

 الدراسات، كتابة في السميمة العممية والطرؽ األسس عمى إلى التعرؼ الدراسة في الثانوية لممصادر المجوء خالؿ
 .الدراسة مجاؿ في وتحدث حدثت التي المستجدات آخر تصور عاـ عف أخذ وكذلؾ

 الدراسة: مجتمع -ثانياً 

http://www.alaqsa.edu.ps/


دير البمح،  –في الكميات التقنية في قطاع غزة )كمية فمسطيف التقنية العامميف جميع الموظفيف يتألؼ مجتمع الدراسة مف 
األزىر، الكمية الجامعية لمعمـو  -الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا، كمية مجتمع تدريب غزة، كمية الدراسات المتوسطة

فى الكميات التقنية محؿ الدراسة ( مف العامميف 1168وقد تكوف مجتمع الدراسة مف ) .التطبيقية، كمية مجتمع األقصى(
 وذلؾ حسب الجدوؿ التالى:

 يوضح مجتمع الدراسو (:1جدول رقم )
 %النسبة عدد العاممين الكمية

دٚس انبهح –كهٛت فهعطٍٛ انخقُٛت   193 16.52%  

%17.47 204 انكهٛت انجبيؼٛت نهؼهٕو ٔانخكُٕنٕجٛب  

%10.19 119 كهٛت يجخًغ حدزٚب ؿصة  

األشْس -اندزاظبث انًخٕظطت كهٛت  184 15.75%  

%28.68 335 انكهٛت انجبيؼٛت نهؼهٕو انخطبٛقٛت  

%11.39 133 كهٛت يجخًغ األقصٗ  

%611 6668 المجموع  

 العالي التعميـ السنوي لمؤسسات اإلحصائي لدليؿمف اعداد الباحثيف بالرجوع الى الكتاب اإلحصائى وا: المصدر
 .(2016العالي الفمسطينية، ) والتعميـ التربية الفمسطينية، وزارة

 عينة الدراسة: -ثالثاً 
 أدوات الدراسة، لمتحقؽ مف صدؽ وثبات ىذه األدوات وبمغ حجـ العينةالباحثوف عينة استطالعية طبؽ عمييا  .1

 . مف العامميف( 32)
( موظفًا مف الكميات المذكورة، وقد كانت نسبة 289الدراسة ىي عينو طبقية عشوائية ومكونة مف ) عينة .2

 %( .79.2االستجابة )
 أفراد عينة الدراسة يبيف توزيع المستجيبيف مف :(2جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد الفئة البيانات الشخصية

 الجنس
%77.3 177 ذكس  

%22.7 52 أَثٗ  

%100 229 المجموع  

 العمر

%15.7 36 ظُت 30أقم يٍ   

%59.3 136 ظُت 40أقم يٍ -30  

%16.15 37 ظُت 50إنٗ أقم يٍ  40يٍ  

%08.7 20 ظُت فأكثس 50  

%100 229 المجموع  

 المؤهل العممي

%12.22 28 دكخٕزاِ  

%46.7 107 يبجعخٛس  

%34.9 80 بكبنٕزٕٚض  

%6.11 14 دبهٕو  

%100 229 المجموع  

 عدد سنوات الخدمة
%7.86 18 ظُٕاث 5أقم يٍ   

%34.9 80 ظُٕاث10-5يٍ   

%57.2 131 ظُٕاث فأكثس 10  

%100 229 المجموع  

 المستوى الوظيفي
%2.18 5 ػًٛد/ َبئب  

%8.44 19 زئٛط قعى اكبدًٚٙ  

%10.04 23 زئٛط قعى إداز٘  



%35.80 82 إداز٘  

%32.3 74 يحبضس يخفسؽ  

%11.35 26 يحبضس ؿٛس يخفسؽ  

%100 229 المجموع  

 الكمية

%13 30 كهٛت فهعطٍٛ انخقُٛت  

%10 22 انكهٛت انجبيؼٛت نهؼهٕو ٔانخكُٕنٕجٛب  

%13.5 31 كهٛت يجخًغ حدزٚب ؿصة  

%21 48 االشْس -كهٛت اندزاظبث انًخٕظطت  

.%20 46 انكهٛت انجبيؼٛت نهؼهٕو انخطبٛقٛت  

%22.5 52 يجخًغ األقصٗ كهٛت  

%100 229 المجموع  

 ( يتضح أف:2بالنظر إلى بيانات جدوؿ رقـ )
%( مف اإلناث، وأف ما نسبتة 22.7ىـ مف الذكور، وأف ما نسبتة ) أفراد عينة الدراسة %( مف77.3أف ما نسبتة )

سنة  40أقؿ مف  –30أعمارىـ مف  %( تتراوح59.3سنة، و) 30%( مف أفراد العينة بمغ متوسط أعمارىـ أقؿ مف 15.7)
سنة، وأف ما نسبتة  50إلى أقؿ مف  40%( تتراوح أعمارىـ مف مف16.15حيث كانت الفئة األعمى، وأف ما نسبتو )

سنة فأكثر. وىذا يدؿ عمى أف الكميات التقنية فى قطاع غزة كميات حديثة العيد  50%( مف الذيف تتراوح أعمارىـ 08.7)
 الشبابية لمعمؿ وأنيا تدعـ فئة الشباب. وأنيا تستقطب الفئة

%( مف 46.7%( مف الحاصميف عمى شيادة الدكتوراه، وأف ما نسبتو )12.22وبالنسبة المؤىؿ العممي فاف ما نسبتة )
%( ىـ مف الحاصميف عمى شيادة 34.9الحاصميف عمى مؤىؿ شيادة الماجستير حيث كانت الفئة األعمى، وأف ما نسبتة )

(كوف طبيعة عمميـ إدارية وال تتطمب 6.11أف ما نسبتو )بكالوريوس، و  %( ىـ مف الحاصيف عمى مؤىؿ عممى )دبمـو
 الحصوؿ عمى مؤىالت أعمى مف ذلؾ.

%( حيث كانت الفئة األقؿ. وقد 7.86سنوات عمى نسبة ) 5أما بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة حصمت الفئة أقؿ مف 
%( حيث 57.2عمى ما نسبتو ) سنوات فأكثر 10%(، والفئو مف 34.9سبتو )سنوات عمى ما ن10-5حصمت الفئو مف 

وكذلؾ يؤكد سعي ىذه الكميات الى استقطاب أكبر . كانت الفئة األعمى وىذا يدؿ عمى حداثة الكميات التقنية فى قطاع غزة
 عدد ممكف مف المؤىميف القادريف عمى تحقيؽ أىداؼ الكميات التقنية.

%(، والفئو رئيس قسـ اكاديمي بنسبة 2.18وظيفي فقد جاءت الفئو عميد/ نائب فى ما نسبتو )وبالنسبة لممستوى ال
%( حيث كانت الفئة األعمى وىذا يدؿ 35.80%(، وفئو إداري بنسبة )10.04%(، وفئو رئيس قسـ إداري بنسبة )8.44)

وخدمو شريحو الطالب والتسييؿ عمييـ، عمى حرص الكميات التقنية عمى إستقطاب إدارييف قادريف عمى النيوض بكمياتيـ 
%( وىذا ما يدؿ عمى حرص الكميات التقنيو عمى توفير 32.3كما جاءت فئو محاضر متفرغ فى المرتبة الثانية وبنسبة )

عطائيـ القدر الكافى مف العمـو  أجواء عممية متخصصو بوجود كادر أكاديمي متفرغ لو القدرة عمى تطوير الطالب وا 
%( حيث أف الكميات التقنية ال تزاؿ 11.35كؿ منيجي وصحيح، كما جاءت فئو محاضر غير متفرغ بنسبة )األكاديميو بش

 بحاجو الى المزيد مف المتخصصيف فى المجاالت المختمفو.
%( حيث أنيا كمية حكوميو ومف 22.5لكمية فقد جاءت كمية مجتمع األقصى فى المرتبة األولى وبنسبة )ابالنسبة لمتغير 

توجيات العامو لوزارة التربية والتعميـ ىو التوجو نحو التعميـ التقنى لذلؾ نجد اف ىناؾ حرص مف الوزارة عمى رفد ضمف ال
االزىر فى المرتبة الثانية بنسبة  -الكميات الحكوميو بما يحتاجونو مف الموظفيف، وجاءت كمية الدراسات المتوسطة

.%(، ثـ يمييـ فى المرتبة الرابعو 20تطبيقية فى المرتبة الثالثة بنسبة )%(،  وكذلؾ جاءت الكمية الجامعية لمعمـو ال21)



%(، ومف ثـ 13%(، ثـ كمية فمسطيف التقنية التى حصمت عمى ما نسبتو )13.5كمية مجتمع تدريب غزة وبنسبة بمغت )
 %(.10جاءت فى المرتبة األخيرة الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا وبنسبة )

 :أداة الدراسة -رابعاً 
لما كانت طبيعة الفروض والمتغيرات المتضمنة فييا ىي التي تتحكـ في اختيار األداة المناسبة، تبعًا لذلؾ قاـ الباحثوف 

المنظمات الذكية وعالقاتيا بتحقيؽ اإلستدامة فى بإعداد مقياس لتمؾ الدراسة يتناسب وأىدافيا وفروضيا، وىو مقياس 
 .زةالكميات التقنية بقطاع غ

عداد مقياس الدراسة بعدة مراحؿ وخطوات وىي كما يمي:  وقد مرت عممية تصميـ وا 
 ، والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية.المنظمات الذكية واإلستدامةاالطالع عمى أدبيات  .1
 جمع وتحديد فقرات المقياس. .2
 صياغة عبارات المقياس بما يتناسب مع عينة الدراسة. .3
 يمات المقياس.وضع تعم .4
 طريقة تصحيح المقياس. .5
 إجراء دراسة ثبات وصدؽ لممقياس. .6

 طريقة تصحيح المقياس:
 تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب جدوؿ التالي:

 درجات مقياس ليكرت الخماسي :(3جدول رقم )
 موافق بشدة موافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 بحساب صدؽ المقياس بالطرؽ التالية : الباحثوف قاـ  :صدق المقياس
قاـ الباحثوف بالتأكد مف صدؽ األداة ظاىريًا مف خالؿ عرضيا عمى نخبة مف الحاصميف عمى  الصدق الظاهري: .1

(، والصدؽ الظاىري يدؿ عمى المظير العاـ لالختبار مف حيث 8درجة الدكتوراه في إدارة األعماؿ، وعددىـ )
 مدى مناسبتو لممفحوصيف، وانتماء العبارة لممجاؿ، ومدى وضوح الصياغة والتعميمات.

وقد قاـ الباحثوف بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس مف خالؿ إيجاد معامالت  صدق االتساق الداخمي: .2
االرتباط بيف كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لممقياس حيث أجرى الباحثوف الصدؽ والثبات عمى عينة استطالعية قواميا 

 الذي تنتمي إليو، كما في الجداوؿ التالية:، وذلؾ بإيجاد معامالت االرتباط لكؿ فقرة بالمجاؿ موظفاً ( 32)
 معامالت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممجاؿ التابعة لو في مقياس المنظمات الذكية :(4جدول رقم )

 برنامج الحوافز ثقافة الجدارة والبراعة الرؤية االستراتيجية
 م. الداللة م. الصدق رقم الفقرة الداللةم.  م. الصدق رقم الفقرة م. الداللة م. الصدق رقم الفقرة

1 0.749 0.01 1 0.842 0.01 1 0.791 0.01 

2 0.751 0.01 2 0.867 0.01 2 0.719 0.01 

3 0.797 0.01 3 0.875 0.01 3 0.767 0.01 

4 0.653 0.01 4 0.803 0.01 4 0.759 0.01 

5 0.780 0.01 5 0.841 0.01 5 0.849 0.01 

6 0.871 0.01 6 0.776 0.01 6 0.690 0.01 

7 0.783 0.01 7 0.858 0.01 7 0.842 0.01 

 معامالت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممجاؿ التابعة لو في مقياس االستدامة (:5جدول رقم )



 الجوانب البيئية لممجتمع العمميات االبداع واالبتكار
 م. الداللة م. الصدق رقم الفقرة م. الداللة م. الصدق الفقرةرقم  م. الداللة م. الصدق رقم الفقرة

1 0.872 0.01 1 0.782 0.01 1 0.892 0.01 

2 0.882 0.01 2 0.647 0.01 2 0.761 0.01 

3 0.844 0.01 3 0.746 0.01 3 0.921 0.01 

4 0.788 0.01 4 0.685 0.01 4 0.773 0.01 

5 0.770 0.01 5 0.726 0.01 5 0.897 0.01 

6 0.856 0.01 6 0.655 0.01 6 0.812 0.01 
 

 ثبات المقياس:
إف مفيـو الثبات يعني مدى قدرة االختبار عمى إعطاء نفس الدرجات أو القيـ لنفس الفرد أو األفراد إذا ما تكررت عممية 

 .القياس
 ولمتأكد مف ثبات المقياس  قاـ الباحثوف باستخداـ الطرؽ التالية:

: وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف األسئمة الفردية واألسئمة الزوجية ، وحصموا النصفيةطريقة التجزئة  .1
 عمى معامالت الثبات التي يوضحيا الجدوؿ التالي.

 
 

 المنظمات الذكيةمعامؿ ثبات مقياس  :(6جدول رقم )

عدد  المجاالت م
 الفقرات

معامل االرتباط 
 قبل التعديل

معامل االرتباط بعد 
 مستوى الداللة التعديل

 0.01دالة عند  0.855 0.799 7 الرؤية االستراتيجية 1
 0.01دالة عند  0.916 0.901 7 ثقافة الجدارة والبراعة 2
 0.01دالة عند  0.863 0.794 7 برنامج الحوافز 3

مرتفعة، مما يدؿ عمى أف  يتضح لنا مف الجدوؿ رقـ السابؽ أف معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية جميعيا كانت
 نة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات.االستبا

 االستدامةمعامؿ ثبات مقياس  :(7جدول رقم )

عدد  المجاالت م
 الفقرات

معامل االرتباط 
 قبل التعديل

معامل االرتباط بعد 
 مستوى الداللة التعديل

 0.01دالة عند  0.951 0.907 6 االبداع واالبتكار .6
 0.01دالة عند  0.779 0.639 6 العمميات .2
 0.01دالة عند  0.891 0.803 6 الجوانب البيئية لممجتمع .3

يتضح لنا مف الجدوؿ رقـ السابؽ أف معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية جميعيا كانت مرتفعة، مما يدؿ عمى أف 
 االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات.

: قاـ الباحثوف بإجراء معامؿ ثبات ألفا كرونباخ بيف عبارات كؿ مجاؿ عمى حدة وىو معامل ثبات ألفا كرونباخ .2
 موضح في الجدوؿ التالي:

 المنظمات الذكيةمقياس  مجاالتيبيف معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكؿ مجاؿ مف  :(8جدول رقم )



 معامل ثبات ألفا كرونباخ المجاالت م
 0.898 الرؤية االستراتيجية .6

 0.929 ثقافة الجدارة والبراعة .2

 0.884 برنامج الحوافز .3

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت ألفا كرونباخ جميعيا مرتفعة وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تمتع بدرجة عالية مف 
( وىو معامؿ ثبات عالي يشير 0.956بمغ معامؿ االرتباط العاـ )، و الثبات تطمئف الباحثوف إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة

إلى قوة وصالحية المقياس حيث الحظ الباحثوف أف نتائج معامالت ارتباط بيرسوف تتفؽ مع نتائج معامؿ ثبات ألفا 
 .كرونباخ

 اإلدارة الرشيقةيبيف معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكؿ مجاؿ مف أبعاد مقياس  :(9جدول رقم )
 كرونباخمعامل ثبات ألفا  المجاالت م
 0.914 االبداع واالبتكار .6

 0.794 العمميات .2

 0.918 الجوانب البيئية لممجتمع .3

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت ألفا كرونباخ جميعيا مرتفعة وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تمتع بدرجة عالية مف 
( وىو معامؿ ثبات عالي يشير 0.935االرتباط العاـ )بمغ معامؿ ، و الثبات تطمئف الباحثوف إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة

إلى قوة وصالحية المقياس حيث الحظ الباحثوف أف نتائج معامالت ارتباط بيرسوف تتفؽ مع نتائج معامؿ ثبات ألفا 
 .كرونباخ
 األساليب اإلحصائية: -خامساً 

، حيث تـ إدخاؿ جميع البيانات (SPSS)تـ استخداـ الحاسوب في المعالجة اإلحصائية، وخاصة برنامج الرـز اإلحصائية 
ومف ثـ استخراج النتائج مف خالؿ المعادالت العممية الالزمة لذلؾ وأىـ ما استخدـ في ىذه الباحثوف التي حصؿ عمييا 

 الدراسة:
 المعيارية والنسب المئوية.المتوسطات والتكرارات واالنحرافات  .1
 معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية المتساوية، ومعامؿ ألفا كرونباخ  لمعرفة ثبات االستبانة. .2
 معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس العالقة بيف المتغيرات. .3
 لمعرفة الفروؽ بيف المتوسطات. T testاختبار  .4
 one way Anovaاختبار التبايف األحادي  .5

 اختبار فروض الدراسة
ولإلجابة عمى أسئمة الدراسة وحيث تـ استخداـ مقياس ليكارت الخماسي في إعداد أداة الدراسة فقد تبنت الدراسة الجدوؿ 

 .التالي لمحكـ عمى االتجاه عند استخداـ مقياس ليكارت الخماسي
 سمـ المقاييس المستخدمة في ىذه الدراسة :(10)جدوؿ رقـ 

 المستوى
 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً  األسموب

المتوسط 
 الحسابي

أقؿ مف 
(1.80) 

( : 1.80مف )
(2.59) 

( : 2.60مف )
(3.39) 

( : 3.40مف )
(4.19) 

أكبر مف 
(4.20) 



 المستوى
 األسموب

 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً 

أقؿ مف  الوزن النسبي
36.00% 

:  36.00مف 
51.90% 

:  52.00مف 
67.90% 

:  68.00مف 
83.90% 

أكبر مف 
84.00% 

 األول والذي ينص عمى:  اختبار الفرض
 هناك مستوى مرتفع من عناصر المنظمات الذكية في الكميات التقنية بقطاع غزة.

. ”T“قيمة لجأ الباحثوف إلى التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب و  والختبار ىذا الفرض
 التالية:وكانت النتائج كما توضحيا الجداوؿ 

الستجابات أفراد العينة  ”T“قيمة التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب و  (:11جدول رقم )
 الرؤية االستراتيجيةفي مجاؿ 

 الفقرة 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ”T“قيمة  المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

6. 
يتـ تحميؿ بيئة العمؿ والطرؽ المستخدمة 

 لتحديد الفرص والتيديدات
3.73 0.827 13.298 74.60% 1 0.000 

2. 

صياغة االستراتيجية عمى أساس يتـ 
احتياجات وتوقعات أصحاب المصمحة 

 .الحالييف والمستقبمييف
3.69 0.795 13.026 73.80% 3 0.000 

3. 
تطوير ومراجعة السياسة تقـو الكمية ب
 باستمرار واالستراتيجية

3.73 0.880 12.443 74.60% 2 0.000 

4. 
تستخدـ الكمية تقنيات مختمفة لتوليد البدائؿ 

 التخاذ القرار.
3.58 0.887 9.823 71.60% 5 0.000 

5. 

التصدي لممخاطر المستقبمية تقـو الكمية ب
عف طريؽ التخطيط لمطوارئ وتحميؿ 
 .المخاطر ووضع السناريوىات والخطط

3.53 0.892 8.898 70.60% 7 0.000 

6. 
في  الكميةيتـ قياس وتقييـ استراتيجية 

 ا.يوخارج ياداخم
3.61 0.819 11.101 72.20% 4 0.000 

7. 
تصرح االدارة العميا بشفافية عف توجيات 

 الكمية االستراتيجية.
3.57 0.994 8.588 71.40% 6 0.000 

 0.000  %72.62 13.341 0.71437 3.6312 إجمالي المجال

 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 

 

كانت  الرؤية االستراتيجيةلمعينات المتصمة أف جميع فقرات مجاؿ  اختبار ت( ومف خالؿ 11جدوؿ رقـ )يتضح مف خالؿ 
مجاؿ، فحصمت الفقرات للموزف النسبي  داللة إحصائيةوبالتالي ىناؾ  ،الجدولية ”T“قيمة المحسوبة اكبر مف  ”T“قيمة 
( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ يتـ تحميؿ بيئة العمؿ والطرؽ المستخدمة لتحديد الفرص والتيديدات) األولى الفقرة



تقوـ )الخامسة ، بينما جاءت الفقرة ية بتحميؿ بيئو العمؿ وتحديد المخاطرتظير اىتماـ الكميات التقنوىي نسبة  (74.60%)
 فيالتصدي لممخاطر المستقبمية عف طريؽ التخطيط لمطوارئ وتحميؿ المخاطر ووضع السناريوىات والخطط( الكمية ب

%( وىي درجة 72.62حصمت الدرجة الكمية لممجاؿ عمى وزف نسبي وقدره )و  (،%70.60المرتبة األخيرة بوزف نسبي )
ويفسر الباحثوف ىذه النتيجة بأف البيئة سريعة  مستوى رؤية استراتيجية مرتفع في الكميات التقنية.مرتفعة، أي أف ىناؾ 

التغير وبالذات في المجاؿ التقني، والتنافسية الشديدة نتيجة ازدياد عدد الكميات التقنية جعؿ الكميات تعمؿ عمى بناء رؤية 
 ـ ىذه التحديات الكبيرة والمتسارعة التي تواجيا.استراتيجية توائ

 وقتيا معظـ تكرس أف المنظمات إدارة مف يتطمب ( التى اكدت انو 2012واتفقت ىذه النتيجو مع دراسة )العبادي، 
 يمثؿ ما وىذا )التشغيمي الذكاء التكتيكي، الذكاء تيجي،ااإلستر  الذكاء( بتحقيؽ ممتزميف أعضائيا وبجميع أنيا لتضمف
رؤية  :أوالً  الذكية ممنظمةأف ىناؾ ثالث سمات ضرورية لأكدت التى  (Mark, 2009)دراسة و  .التنظيمي الذكاء مستويات

المنظمات الذكية لدييا  :تحتـر أفكار كؿ فرد. ثالثا التي المنظمات الذكية لدييا ثقافة الجدارة :استراتيجية واضحة. ثانيا
التى   (Al-Kasasbeh & others, 2016)واختمفت ىذه النتيجو مع دراسة  تدعـ الرؤية والثقافة. التي برامج الحوافز

شركة مناجـ الفوسفات األردنية  أف مستوى أىمية تصورات المستطمعيف حوؿ عناصر خصائص التنظيـ الذكي في أظيرت
 .ي معتدالؿ عناصر األداء االجتماعكاف مستوى أىمية تصورات المستطمعيف حو و  متوسطة.

 
 
 
 

الستجابات أفراد العينة  ”T“قيمة التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب و  (:12جدول رقم )
 ثقافة الجدارة والبراعةفي مجاؿ 

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 ”T“قيمة  المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 فقرةا

 المعنوية
p- 

value 

6.  
تستخدـ الكمية أنظمة معمومات حديثة 

 ومتطورة في العمؿ.
3.88 0.921 14.381 77.60% 1 0.000 

2.  
تدعـ أنظمة المعمومات المستخدمة في 
 الكمية تبادؿ واسع لممعمومات والمعرفة.

3.76 0.900 12.755 75.20% 2 0.000 

3.  
يوجد في الكمية ىيكؿ تنظيمي مسطح 

 يدعـ تمكيف العامميف
3.64 0.972 9.947 72.80% 5 0.000 

4.  
تمكف األنظمة المستخدمة في الكمية 

 العامميف مف أداء أعماليـ بكفاءة وفاعمية.
3.75 0.908 12.504 75.00% 3 0.000 

5.  
توفر الكمية نظاـ التخاذ القرارات 
 االستراتيجية في الوقت المناسب.

3.63 0.966 9.825 72.60% 6 0.000 

 0.000 7 %69.80 7.230 1.012 3.49 .إبداعية مالئمةتوجد في الكمية بيئة   .6
 0.000 4 %73.40 10.561 0.955 3.67 تتوفر في الكمية قيـ تنظيمية مالئمة.  .7

 0.000  %73.76 12.912 0.80432 3.6878 إجمالي المجال
 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 



 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 
 ثقافة الجدارة والبراعةلمعينات المتصمة أف جميع فقرات مجاؿ  اختبار ت( ومف خالؿ 12جدوؿ رقـ )يتضح مف خالؿ 

جاؿ، ىذا المفقرات للموزف النسبي  داللة إحصائيةوبالتالي ىناؾ  ،الجدولية ”T“قيمة كبر مف أالمحسوبة  ”T“قيمة كانت 
( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ تستخدـ الكمية أنظمة معمومات حديثة ومتطورة في العمؿ) األولى فحصمت الفقرة

توجد )السادسة ، بينما جاءت الفقرة ىذا يدؿ عمى مدى تطور أنظمة المعمومات اإلدارية فى الكميات التقنيةو  (77.60%)
حصمت الدرجة الكمية لممجاؿ عمى وزف و ، %(69.80المرتبة األخيرة بوزف نسبي ) في( الئمةفي الكمية بيئة إبداعية م

ويفسر  مرتفع في الكميات التقنية. مستوى ثقافة الجدارة والبراعة%( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ 73.76نسبي وقدره )
، وبالتالي تراكمت لدييا الخبرات، الكميات محؿ الدراسة ىي أكبر وأعرؽ الكميات في قطاع غزة فالباحثوف ىذه النتيجة بأ

وتطورت أنظمة المعمومات فييا وبالتالي تحولت إلى اعتماد ىياكؿ تنظيمية مسطحة، كما أف أنظمتيا الداخمية تـ تطويرىا 
 لتالئـ التغيرات المتسارعة في البيئتيف الداخمية والخارجية.

أف مستوى أىمية تصورات  النتائج التى تؤكد  (Al-Kasasbeh & others, 2016)اتفقت ىذه النتيجو مع دراسةو 
وآخروف،  الطائي) دراسةو  شركة مناجـ الفوسفات األردنية متوسطة. المستطمعيف حوؿ عناصر خصائص التنظيـ الذكي في

والحكمة.  تبية لمبيانات، والمعمومات، والمعرفة،االعالقة التر  أىمية التأمؿ والتبصر في قضيةأكدت عمى التى  (2016
 .وفي التطبيقات االدارية يا الجانبيف في اساليب التفكيراوتنميتيا عمى اسٍس موضوعية تحقؽ االنتفاع االقصى مف مز 

أف ىناؾ أثر إحصائي لنظاـ  النتائج التى تؤكد  (Al-Kasasbeh & others, 2016)واختمفت ىذه النتيجو مع دراسة
 شركة مناجـ الفوسفات األردنية. الحوافز الداعمة عمى األداء االجتماعي والبيئي

الستجابات أفراد العينة  ”T“قيمة التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب و  (:13جدول رقم )
 برنامج الحوافزفي مجاؿ 

 الوسط الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

6.  
يتسـ نظاـ الحوافز في الكمية بالعدالة 

 0.016 6 %63.60 2.421 1.127 3.18 واإلنصاؼ

 0.000 2 %70.20 7.200 1.067 3.51 توفر الكمية راتب مناسب لمعامميف فييا.  .2
 0.000 3 %70.00 7.298 1.021 3.50 نياية خدمة مناسبة.تؤمف الكمية مكافآت   .3
 0.105 7 %62.40 1.628 1.108 3.12 لمعامميف. مكافآت تشجيعيةتوفر الكمية   .4

5.  
المشاركة في وضع تسمح الكمية لمعامميف ب

 .االقتراحات والحموؿ
3.50 0.966 7.748 70.00% 4 0.000 

6.  
تطوير القدرات الذاتية تعزز الكمية 

 لمعامميف.
3.41 1.016 5.987 68.20% 5 0.000 

7.  
العالقات اإلنسانية  تساىـ الكمية في تنمية

 0.000 1 %71.80 8.463 1.042 3.59 .بيف العامميف

 0.000  %67.91 7.064 0.84303 3.3953 إجمالي المجال
 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 

 



كانت  برنامج الحوافز( ومف خالؿ اختبار ت لمعينات المتصمة أف جميع فقرات مجاؿ 13جدوؿ رقـ )يتضح مف خالؿ 
فقرات لإحصائية لموزف النسبي  وبالتالي ىناؾ داللة باستثناء الفقرة الرابعة، الجدولية ”T“قيمة المحسوبة اكبر مف  ”T“قيمة 

العالقات اإلنسانية بيف العامميف( عمى المرتبة األولى بوزف  تساىـ الكمية في تنمية) السابعة جاؿ، فحصمت الفقرةىذا الم
ىذا ما يؤكد عمى الدور الكبير لمكميات التقنية في تنمية العالقات اإلنسانية بيف العامميف بما يخمؽ و  (%71.80نسبي بمغ )

المرتبة األخيرة بوزف نسبي  في( لمعامميف مكافآت تشجيعيةتوفر الكمية )الرابعة ، بينما جاءت الفقرة افزا كبيرا لدييـ لالنجازح
متوسطة %( وىي درجة 67.91حصمت الدرجة الكمية لممجاؿ عمى وزف نسبي وقدره )و ، وىي درجة متوسطة%( 62.40)

ويفسر الباحثوف ىذه النتيجة لمتبايف في  برنامج حوافز متوسط في الكميات التقنية.مستوى مرتفعة، أي أف ىناؾ تقترب مف ال
األزىر( مف جية حيث  -نظاـ الحوافز بيف الكميات التقنية العامة )الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية، كمية الداسات المتوسطة

الكميات الحكومية )األقصى، الكمية الجامعية لمعمـو تعتمد عمى برنامج الكادر الموحد لمجامعات، وبيف نظاـ الحوافز في 
باإلضافة إلى األزمة  عميـ العالي،والتكنولوجيا، وكمية فمسطيف التقنية( والمربوط بنظاـ الرواتب الحكومي لمؤسسات الت

 ع غزة.المالية التي تعاني منيا الجامعات والكميات في قطاع غزة نتيجة الوضع االقتصادي الصعب الذي يعيشو قطا
مستوى أىمية تصورات المستطمعيف  أكدت أف التى  (Al-Kasasbeh & others, 2016)واتفقت ىذه النتيجو مع دراسة

أف ىناؾ ثالث سمات ضرورية  النتائج اكدتالتى  (Mark, 2009)دراسة و  حوؿ عناصر األداء االجتماعي معتدال،
 :تحتـر أفكار كؿ فرد. ثالثا التي المنظمات الذكية لدييا ثقافة الجدارة :رؤية استراتيجية واضحة. ثانيا :أوالً  الذكية ممنظمةل

 إلى أف ىذه الصفات الثالث ىيالباحثوف تدعـ الرؤية والثقافة. ويخمص  التي المنظمات الذكية لدييا برامج الحوافز
 .ةضرور 

 
الستجابات أفراد العينة  ”T“قيمة والترتيب و التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية  (:14جدول رقم )

 لممقياس لمكميةجميع المجاالت والدرجة في 

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p-

value 
 0.000 2 %72.62 13.341 0.71437 3.6312 الرؤية االستراتيجية  .1
 0.000 1 %73.76 12.912 0.80432 3.6878 والبراعةثقافة الجدارة   .2
 0.000 3 %67.91 7.064 0.84303 3.3953 برنامج الحوافز  .3

 0.000  %71.42 12.072 0.71424 3.5710 الدرجة الكمية لممنظمات الذكية
 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 

 

المحسوبة  ”T“قيمة كانت  تمجاالال( ومف خالؿ اختبار ت لمعينات المتصمة أف جميع 14جدوؿ رقـ )يتضح مف خالؿ 
ثقافة ) الثاني المجاؿ، فحصؿ ليذه المجاالتلموزف النسبي  داللة إحصائيةوبالتالي ىناؾ  ،الجدولية ”T“قيمة اكبر مف 

المرتبة  مجاؿ )الرؤية االستراتيجية( في(، بينما جاء %73.76( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )الجدارة والبراعة
حصمت و %( 67.91بوزف نسبي )ثـ مجاؿ )برنامج الحوافز( في المركز الثالث واالخير  (،%72.62بوزف نسبي ) الثانية

مستوى مرتفع مف %( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ 71.42عمى وزف نسبي وقدره ) لممنظمات الذكية الدرجة الكمية
ويفسر الباحثوف ىذه  عناصر المنظمات الذكية في الكميات التقنية محؿ الدراسة، وىذا يدؿ عمى صحة الفرض األوؿ.

قافة الجدارة والبراعة وتمتمؾ النتيجة أف الكميات التقنية وحسب مجاؿ عمميا مف الطبيعي أف تكوف منظمات ذكية لدييا ث
 رؤية استراتيجية، وتوفر لمعامميف برنامج حوافز مالئـ يحث عمى الذكاء التنظيمي.



والتي بينت وجود مستوى متوسط مف عناصر (Al-Kasasbeh & others, 2016), وقد اختمفت النتائج مع دراسة 
 البيئة بيف الدراستيف.المنظمة الذكية، ويرجع الباحثوف ىذا االختالؼ إلى اختالؼ 

 الثاني والذي ينص عمى:  اختبار الفرض
 . مرتفع من تحقيق االستدامة في الكميات التقنية في قطاع غزةمستوى  هناك

لجأ الباحثوف إلى التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب. وكانت النتائج  الفرضىذا  والختبار
 داوؿ التالية:كما توضحيا الج

الستجابات أفراد العينة  ”T“قيمة التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب و  (:15جدول رقم )
 االبداع واالبتكارفي مجاؿ 

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

استخداـ اإلبداع واالبتكار في تطوير انماط يتـ   .1
 تعميـ وخدمات جديدة.

3.73 0.841 13.146 74.60% 1 0.000 

 جودة في الخالؽ اإلبداع ىمع الكمية تشجع  .2
 المقدمة الخدمات وتنوع

3.67 0.940 10.707 73.40% 3 0.000 

 الجودة لنظاـ وفقا األعماؿ بإنجاز الكمية تيتـ  .3
 القياسية.الشاممة والمواصفات 

3.68 0.951 10.865 73.60% 2 0.000 

يتـ تحديد أولوية فرص التحسيف والتغيرات   .4
 اإلضافية واإلبداعية.

3.64 0.943 10.231 72.80% 5 0.000 

يتـ تحفيز مواىب خالقة ومبتكرة لمعامميف   .5
 والطمبة لممساعدة في التحسينات الجديدة.

3.56 0.909 9.224 71.20% 6 0.000 

 0.000 4 %73.20 10.042 0.985 3.66 الكمية عممية تعميمية إبداعية ذات جودة. توفر  .6

 0.000  %73.10 12.097 0.81736 3.6548 جمالي المجالإ

 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 

 

 ”T“قيمة المحسوبة اكبر مف  ”T“قيمة لمعينات المتصمة أف  اختبار ت( ومف خالؿ 15جدوؿ رقـ )يتضح مف خالؿ 
 ت، فحصمالفقراتليذه لموزف النسبي  داللة إحصائيةوبالتالي ىناؾ  في جميع الفقرات لمجاؿ االبداع واالبتكار، الجدولية

( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ نماط تعميـ وخدمات جديدةأيتـ استخداـ اإلبداع واالبتكار في تطوير ) الفقرة األولى
الفقرة الخامسة )يتـ تحفيز مواىب خالقة ومبتكرة لمعامميف والطمبة لممساعدة في التحسينات  ت(، بينما جاء74.60%)

عمى وزف نسبي  لمجاؿ االبداع واالبتكارحصمت الدرجة الكمية و  (،%71.20بوزف نسبي ) األخيرةالمرتبة  الجديدة( في
 مستوى مرتفع مف االبداع واالبتكار في الكميات التقنية محؿ الدراسة.%( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ 73.10وقدره )

االت عمؿ جديدة وجب عمى الكميات أف تطور برامج ويفسر الباحثوف ىذه النتيجة أنو نظرًا لمتطور التكنولوجي وظيور مج
أكاديمية جديدة لتالئـ ىذا التطور وحاجات سوؽ العمؿ المتجددة، فعمى سبيؿ المثاؿ ظيرت ؤتخصصات اليواتؼ النقالة، 
 والتحكـ اآللي، كتخصصات جديدة بعض الكميات التقنية في قطاع غزة. كما تسعى الكميات لمحفاظ عمى سمعتيا وتميزىا



مف خالؿ تجويد خدماتيا، وحيث شكمت أغمب الكميات وحدات خاصة بالجودة فييا، وبدأت الكميات باستخداـ أساليب 
 إبداعية في تفديـ خدماتيا مف خالؿ وسائؿ التكنولوجيا الحديثة.

 ”T“قيمة التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب و  :(16جدول رقم )
 العممياتالستجابات أفراد العينة في مجاؿ 

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
النسبي 

% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

يتـ تحديد وتصميـ العمميات الالزمة لتنفيذ   .1
 الكمية وتحقيؽ أىدافيا. ةسياسة واستراتيجي

3.67 0.871 11.629 73.40% 3 0.000 

 لمصالحيات واضح تحديد بشكؿ يتـ  .2
 انجاز العمميات. في والمسؤوليات

3.74 0.868 12.795 74.80% 1 0.000 

تحسيف العمميات بطرؽ إبداعية لتوليد قيمة   .3
 مضافة لمطمبة والمستفيديف.

3.61 0.914 9.971 72.20% 5 0.000 

يتـ اكتشاؼ وتنفيذ عمميات، وطرؽ تدريس،   .4
 0.000 4 %73.20 11.800 0.844 3.66 وأساليب إدارية جديدة

تصميـ وتطوير البرامج األكاديمية والخدمات   .5
 الداخمية حسب حاجة الطمبة.

3.70 0.867 12.090 74.00% 2 0.000 

يتـ إشراؾ الطمبة وسوؽ العمؿ في تصميـ   .6
 العمميات والبرامج.

3.50 1.038 7.304 70.00% 6 0.000 

 0.000  %72.92 12.831 0.76047 3.6462 جمالي المجالإ
 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 

 ”T“قيمة المحسوبة اكبر مف  ”T“قيمة لمعينات المتصمة أف  اختبار ت( ومف خالؿ 16جدوؿ رقـ )يتضح مف خالؿ 
الفقرة  ت، فحصمليذه الفقراتلموزف النسبي  داللة إحصائيةوبالتالي ىناؾ  في جميع الفقرات لمجاؿ العمميات، الجدولية
( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ انجاز العمميات في والمسؤوليات لمصالحيات واضح تحديد بشكؿ يتـ) الثانية

 األخيرةالمرتبة  راؾ الطمبة وسوؽ العمؿ في تصميـ العمميات والبرامج( فيالفقرة السادسة )يتـ إش ت(، بينما جاء74.80%)
%( وىي درجة مرتفعة، 72.92عمى وزف نسبي وقدره ) لمجاؿ العممياتحصمت الدرجة الكمية و %(، 70.00بوزف نسبي )
لنتيجة اف الكميات تعمؿ ويفسر الباحثوف ىذه ا مستوى مرتفع مف العمميات في الكميات التقنية محؿ الدراسة.أي أف ىناؾ 

مف ومف خالؿ رؤيتيا االستراتيجية إلى مواجية التحديات والمنافسة الكبيرة في عمميا عمى أداء عممياتيا بشكؿ يالئـ ىذه 
التحديات وبما يحقؽ الرؤية االستراتيجية، فممحصوؿ عمى مخرجات تعميـ تقني متميزة يجب التركيز عمى العمميات مف 

 لممسؤليات في انجازىا، وتصميـ برامج اكاديمية تناسب حاجات سوؽ العمؿ.خالؿ تحديد واضح 
الستجابات أفراد العينة  ”T“قيمة التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب و  (:17جدول رقم )

 الجوانب البيئية لممجتمعفي مجاؿ 

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
“T” 

الوزن 
النسبي 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 



% value 

تعمؿ الكمية عمى تحسيف البيئة المجتمعية   .1
 والمحافظة عمييا.

3.75 0.914 15.523 75.00% 4 0.000 

تقدـ الكمية برامج تعميمية مناسبة لتطمعات   .2
 الطمبة وسوؽ العمؿ وذات سمعة جيدة.

3.79 0.886 11.213 75.80% 2 0.000 

 0.000 1 %76.20 9.604 0.808 3.81 تتعامؿ الكمية بشفافية مع المجتمع المحمي.  .3

توفر الكمية مرافؽ عامة ومراكز بحثية   .4
 وخدماتية تخدـ المجتمع بشكؿ جيد.

3.45 1.093 10.003 69.00% 6 0.000 

يتـ بناء ثقة متبادلة بيف الجامعة مف جية   .5
 والطمبة وأصحاب المصمحة مف جية أخرى.

3.65 0.936 9.604 73.00% 5 0.000 

تربط الكمية عالقات جيدة مع المورديف   .6
 والشركاء.

3.78 0.882 10.003 75.60% 3 0.000 

 0.000  %73.97 12.703 0.77631 3.6984 جمالي المجالإ

 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 

 

 ”T“قيمة المحسوبة اكبر مف  ”T“قيمة لمعينات المتصمة أف  اختبار ت( ومف خالؿ 17جدوؿ رقـ )يتضح مف خالؿ 
، ليذه الفقراتلموزف النسبي  داللة إحصائيةوبالتالي ىناؾ  في جميع الفقرات لمجاؿ الجوانب البيئية لممجتمع، الجدولية
(، بينما %72.20( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )تتعامؿ الكمية بشفافية مع المجتمع المحمي) الفقرة الثالثة تفحصم
بوزف  األخيرةالمرتبة  الفقرة الرابعة )توفر الكمية مرافؽ عامة ومراكز بحثية وخدماتية تخدـ المجتمع بشكؿ جيد( في تجاء

%( وىي درجة 73.97عمى وزف نسبي وقدره ) لمجاؿ الجوانب البيئية لممجتمعحصمت الدرجة الكمية و %(، 69.00نسبي )
ويفسر الباحثوف ىذه  مستوى مرتفع في الجوانب البيئية لممجتمع في الكميات التقنية محؿ الدراسة.مرتفعة، أي أف ىناؾ 

ف الكميات التقنية في مجاؿ محدود، لجأت الكميات إلى التشبيؾ مع مؤسسات النتيجة أنو ونتيجة لمتنافسية الشديدة بي
المجتمع المدني وسوؽ العمؿ مف خالؿ عقد شراكات وتوفير خدمات تعميـ مستمر وخدمات بحثية أخرى، فنجد بعض 

ي والذي يدرس الكميات قد عقدت اتفاقيات تؤمة مع اتحاد الصناعات، باإلضافة إلى انشاء صندوؽ التشغيؿ الفمسطين
احتياجات سوؽ العمؿ مف التعميـ التقني، ويقدـ دعـ النشاء مشاريع تطويرية في ىذه الكميات، باإلضافة إلى برامج التدريب 

والتي تالقي الدعـ مف عدة جيات محمية ومانحة، مثؿ وزارة التعميـ العالي، وزارة العمؿ، اإلغاثة  TVETالميني 
 ي لمتنمية وغيرىا.اإلسالمية، والضندوؽ األلمان

 

الستجابات أفراد العينة  ”T“قيمة التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب و  :(18جدول رقم )
 لممقياس )االستدامة( لمكميةجميع المجاالت والدرجة في 

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 ”T“قيمة  المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

 ترتيب
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 
 0.000 2 %73.10 12.097 0.81736 3.6548 االبداع واالبتكار  .1

 0.000 3 %72.92 12.831 0.76047 3.6462 العمميات  .2



 0.000 1 %73.97 13.584 0.77631 3.6984 الجوانب البيئية لممجتمع  .3

 0.000  %73.33 13.740 0.73244 3.6665 الدرجة الكمية لتحقيق االستدامة

 1.65( =0.05( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 
 2.34( =0.01( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية ) ”T“قيمة 

 

المحسوبة  ”T“قيمة كانت  تمجاالاللمعينات المتصمة أف جميع  اختبار ت( ومف خالؿ 18جدوؿ رقـ )يتضح مف خالؿ 
الجوانب ) المجاؿ األوؿ، فحصؿ ليذه المجاالتلموزف النسبي  داللة إحصائيةوبالتالي ىناؾ  ،الجدولية ”T“قيمة اكبر مف 

 الثانيةالمرتبة  مجاؿ )االبداع واالبتكار( فيبينما جاء  (،%73.97( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )البيئية لممجتمع
حصمت الدرجة و  %(72.92ميات( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره )بينما جاء مجاؿ )العم%(، 73.10بوزف نسبي )

مستوى مرتفع مف تحقيؽ %( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ 73.33عمى وزف نسبي وقدره ) لتحقيؽ االستدامةالكمية 
ويفسر الباحثوف ىذه النتيجة أف الكميات  االستدامة في الكميات التقنية محؿ الدراسة، وىذا يدؿ عمى صحة الفرض الثاني.

وفي سعييا لالستدامة والنمو وبخصوصًا في ظؿ انشاء العديد مف الكميات الخاصة المنافسة في الفترة األخيرة تعمؿ عمى 
قيؽ التريكز عمى خدمة المجتمع المحمي وسوؽ العمؿ، باإلضافة إلى اإلبداع واالبتكار والتحسيف في عممياتيا، وبالتالي تح

 االستدامة.
( والتي بينت وجود مستوى مرتفع مف عناصر االستدامة في الجامعات 2016وآخروف،  الطائيواتفقت النتائج مع دراسة )

 المبحوثة.
 الثالث والذي ينص عمى:  اختبار الفرض

أبعاد المنظمات الذكية )الرؤية االستراتيجية، ( بين α ≤ 0.05عند مستوى معنوية ) داللة إحصائية عالقة ذاتوجد ت
 بقطاع غزة.الكميات التقنية ثقافة الجدارة والبراعة، برنامج الحوافز( وتحقيق االستدامة في 

 :ذكيةالمنظمات ثالثة فروض فرعيه بحسب أبعاد ال انهم يتفرعو 
الرؤية ( بين α ≤ 0.05عند مستوى معنوية ) داللة إحصائية عالقة ذاتوجد ت ول:أل الفرض الفرعي اإختبار 

 بقطاع غزة.الكميات التقنية وتحقيق االستدامة في  االستراتيجية
والختبار ىذا الفرض لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف مجاؿ الرؤية االستراتيجية وأبعاد تحقيؽ االستدامة مف خالؿ معامؿ 

 ارتباط بيرسوف كما في الجدوؿ التالي:
 معامالت االرتباط بيف مجاؿ الرؤية االستراتيجية ومجاالت والدرجة الكمية تحقيؽ االستدامة (:19) جدول رقم

الجوانب البيئية  العمميات االبداع واالبتكار المجال
 لممجتمع

الدرجة الكمية 
لتحقيق 
 االستدامة

**0.766 الرؤية االستراتيجية  0.766**  0.778**  0.720**  

 ( 0.05عند مستوى داللة ) * قيمة "ر" دالة 
 ( 0.01* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

ايجاد معامالت االرتباط بيف مجاؿ الرؤية االستراتيجية مع مجاالت تحقيؽ ( ومف خالؿ 19جدوؿ رقـ )يتضح مف خالؿ 
( وىذا يدؿ عمى قوة العالقة 0.01)االستدامة والدرجة الكمية ليا أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة 

بيف الرؤية االستراتيجية وتحقيؽ االستدامة في الكميات التقنية وىذا يؤكد صحة الفرض الفرعي، ويمكف تفسير ىذه النتيجة 
ىتماـ أف توفر الرؤية االستراتيجية تساعد الكميات عمى تحقيؽ االستدامة لعممياتيا مف خالؿ االبداع واالبتكار والعمميات واال

 بالجوانب البيئية لممجتمع.



والتي بينت عدـ وجود أثر لمرؤية االستراتيجية عمى (Al-Kasasbeh & others, 2016), وقد اختمفت النتائج مع دراسة 
 النظاـ االجتماعي و البيئي.

ثقافة الجدارة ( بين α ≤ 0.05عند مستوى معنوية ) داللة إحصائية عالقة ذاتوجد تالفرض الفرعي الثاني: إختبار 
 بقطاع غزة.الكميات التقنية والبراعة وتحقيق االستدامة في 

والختبار ىذا الفرض لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف مجاؿ ثقافة الجدارة والبراعة ومجاالت تحقيؽ االستدامة مف خالؿ 
 معامؿ ارتباط بيرسوف كما في الجدوؿ التالي:

 بيف مجاؿ ثقافة الجدارة والبراعة ومجاالت والدرجة الكمية تحقيؽ االستدامةمعامالت االرتباط  (:20جدول رقم )

 ( 0.05عند مستوى داللة ) * قيمة "ر" دالة 
 ( 0.01* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

ايجاد معامالت االرتباط بيف مجاؿ ثقافة الجدارة والبراعة مع مجاالت تحقيؽ ( ومف خالؿ 20جدوؿ رقـ )يتضح مف خالؿ 
( وىذا يدؿ عمى قوة العالقة 0.01)االستدامة والدرجة الكمية ليا أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة 

بيف ثقافة الجدارة والبراعة وتحقيؽ االستدامة في الكميات التقنية وىذا يؤكد صحة الفرض الفرعي، ويمكف تفسير ىذه النتيجة 
ت أف توفر ثقافة الجدارة والبراعة تساعد الكميات عمى تحقيؽ االستدامة لعممياتيا مف خالؿ االبداع واالبتكار والعمميا

ويفسر الباحثوف ىذه النتيجة أف توفر ثقافة الجدارة والبراعة مف خالؿ وجود نظـ  واالىتماـ بالجوانب البيئية لممجتمع.
معمومات حديثة متطورة وأنظمة دعـ قرارات تعتمد عمييا، باإلضافة لييكؿ تنظيمي مرف ومسطح، وأنظمة إدارية حديثة 

 ؾ يدعـ تحقيؽ االستدامة ليذه الكميات بدرجة كبيرة.تواكب التطورات في البيئة المحيطة كؿ ذل
والتي بينت عدـ وجود أثر لثقافة الجدارة والبراعة (Al-Kasasbeh & others, 2016), وقد اختمفت النتائج مع دراسة 

 عمى النظاـ االجتماعي و البيئي.
 

نظام الحوافز ( بين α ≤ 0.05عند مستوى معنوية ) داللة إحصائية عالقة ذاتوجد تالفرض الفرعي الثالث: إختبار 
 بقطاع غزة.الكميات التقنية وتحقيق االستدامة في 

والختبار ىذا الفرض لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف برنامج الحوافز ومجاالت تحقيؽ االستدامة مف خالؿ معامؿ ارتباط 
 بيرسوف كما في الجدوؿ التالي:

 االرتباط بيف مجاؿ برنامج الحوافز ومجاالت والدرجة الكمية تحقيؽ االستدامةمعامالت  (:21جدول رقم )

 ( 0.05* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة ) 
 ( 0.01* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

ايجاد معامالت االرتباط بيف مجاؿ برنامج الحوافز مع مجاالت تحقيؽ ( ومف خالؿ 21جدوؿ رقـ )يتضح مف خالؿ 
( وىذا يدؿ عمى قوة العالقة 0.01االستدامة والدرجة الكمية ليا أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة )

برنامج الحوافز وتحقيؽ االستدامة في الكميات التقنية وىذا يؤكد صحة الفرض الفرعي، ويمكف تفسير ىذه النتيجة أف  بيف

الجوانب البيئية  العمميات االبداع واالبتكار المجال
 لممجتمع

الدرجة الكمية 
لتحقيق 
 االستدامة

**0.859 ثقافة الجدارة والبراعة  0.809**  0.779**  0.875**  

الجوانب البيئية  العمميات االبداع واالبتكار المجال
 لممجتمع

الدرجة الكمية 
لتحقيق 
 االستدامة

**0.768 برنامج الحوافز  0.722**  0.633**  0.760**  



توفر برنامج الحوافز يساعد الكميات عمى تحقيؽ االستدامة لعممياتيا مف خالؿ االبداع واالبتكار والعمميات و االىتماـ 
ويفسر الباحثوف ىذه النتيجة أف لنظاـ الحوافز دور كبير في تحقيؽ االستدامة، مف خالؿ أف  بالجوانب البيئية لممجتمع.

نظاـ الحوافز الفعاؿ يحث العامميف عمى العطاء وزيادة االنتاجية، ويشعرىـ بالرضا، مما يؤدي إلى تولد ثقافة االبتكار 
ينعكس عمى المجتمع المحمي والمستفيديف، وبالتالي تحقيؽ واإلبداع لدييـ، وبالتالي تحسيف العمميات التي يقوموف بيا بما 

 االستدامة ليذه الكميات.
 والتي بينت أثر نظاـ الحوافز عمى النظاـ االجتماعي(Al-Kasasbeh & others, 2016), وقد اتفقت النتائج مع دراسة 

 و البيئي.
كمية لممنظمات الذكية والدرجة الكمية لتحقيؽ االستدامة والختبار الفرض الرئيس لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف الدرجة ال

 مف خالؿ معامؿ ارتباط بيرسوف كما في الجدوؿ التالي:
 معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لممنظمات الذكية ومجاالت والدرجة الكمية لتحقيؽ االستدامة:(22جدول رقم )

االبداع  المجال
 واالبتكار

 العمميات
الجوانب 
البيئية 
 لممجتمع

الدرجة الكمية 
لتحقيق 
 االستدامة

**0.879 الدرجة الكمية لممنظمات الذكية  0.847**  0.781**  0.896**  

 ( 0.05* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )
 ( 0.01* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

الدرجة الكمية لممنظمات الذكية مع مجاالت ايجاد معامالت االرتباط بيف ( ومف خالؿ 22جدوؿ رقـ )يتضح مف خالؿ 
( وىذا يدؿ عمى قوة 0.01تحقيؽ االستدامة والدرجة الكمية ليا أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة )

ه العالقة بيف المنظمات الذكية وتحقيؽ االستدامة في الكميات التقنية وىذا يؤكد صحة الفرض الثالث، ويمكف تفسير ىذ
النتيجة أف توفر عناصر المنظمات الذكية  تساعد الكميات عمى تحقيؽ االستدامة مف خالؿ االبداع واالبتكار والعمميات 

ويفسر الباحثوف ىذه النتيجة أنو لكي تحقؽ الكميات التقنية االستدامة في عممياتو فيجب  واالىتماـ بالجوانب البيئية لممجتمع.
ف خالؿ توفير رؤية استراتيجية مالئمة ومواكبة لمظروؼ المحيطة والتنافسية الشديدة التي عمييا أف تكوف منظمات ذكية م

تواجو الكميات التقنية، كما يجب توفر ثقافة الجدارة والبراعة لدييا لتحويؿ الرؤية االستراتيجية إلى واقع ممموس وبطريقة 
بداعية، وأخيرًا الستدامة الذكاء التنظيمي يجب أف ي كوف ىناؾ نظاـ حوافز مالئـ ومناسب يحث العامميف عمى مبتكرة وا 

 مزيدًا مف الجيد والعطاء.

 الدراسةنتائج وتوصيات 

 الدراسةنتائج  -أوالً 
( حعب ٔجّ َظس %71.42أكدث انُخبئج ػهٗ ٔجٕد دزجت يٕافقّ يسحفؼّ ألبؼبد انًُظًّ انركٛت ٔبٕشٌ َعبٗ ) .1

 قطبع ؿصة. انؼبيهٍٛ فٗ انكهٛبث انخقُٛت انًبحٕثّ فٗ
انًُظًبث انركٛت )انسؤٚت االظخساحٛجٛت، ثقبفت انجدازة  يجبالثٔجٕد يعخٕٖ يسحفغ يٍ  بُٛج َخبئج اندزاظت .2

( فٙ انًسحبت ثقبفت انجدازة ٔانبساػت)يجبل ٔانبساػت، بسَبيج انحٕافص( فٙ انكهٛبث انخقُٛت بقطبع ؿصة، حٛث جبء 

ثبَٛت جبء يجبل )انسؤٚت االظخساحٛجٛت( ٔبٕشٌ َعبٗ ٔفٗ انًسحبت ان(، %73.76األٔنٗ ٔبٕشٌ َعبٙ )

 (.%67.91(، ٔأخٛسا جبء يجبل )بسَبيج انحٕافص( فٗ انًسحبت انثبنثّ ٔاألخٛسة ٔبٕشٌ َعبٗ )72.62%)
حٛث بهؾ انٕشٌ انُعبٗ  ايت فٙ ػًهٛبحٓبنخقُٛت حققج يعخٕٖ يسحفغ يٍ االظخداظٓسث َخبئج اندزاظت أٌ انكهٛبث ا .3

 .(%73.33انكهٗ )



ٔجٕد يعخٕٖ يسحفغ يٍ يجبالث ححقٛق اإلظخدايّ )البداع ٔاالبخكبز، انؼًهٛبث، انجٕاَب  بُٛج َخبئج اندزاظت .4

انبٛئٛت نهًجخًغ( فٙ انكهٛبث انخقُٛت بقطبع ؿصة، حٛث جبء يجبل )انجٕاَب انبٛئٛت نهًجخًغ( فٙ انًسحبت األٔنٗ 

(، %73.10( ٔبٕشٌ َعبٗ )االبداع ٔاالبخكبز(، ٔفٗ انًسحبت انثبَٛت جبء يجبل )%73.97ٔبٕشٌ َعبٙ )

 (.%72.92( فٗ انًسحبت انثبنثّ ٔاألخٛسة ٔبٕشٌ َعبٗ )انؼًهٛبثٔأخٛسا جبء يجبل )
أكدث انُخبئج ٔجٕد ػالقت ذاث دالنت احصبئٛت بٍٛ أبؼبد انًُظًت انركٛت ٔححقٛق االظخدايت فٙ انكهٛبث انخقُٛت  .5

 بقطبع ؿصة.

 توصيات الدراسة -ثانياً 
 ضوء ما توصؿ اليو الباحث مف نتائج فإنو يوصي بما يمي:في 

تعزيز أبعاد المنظمو الذكية فى الكميات التقنية مف خالؿ العمؿ عمى تحسيف برنامج الحوافز، وتطوير الرؤيو  .1
 اإلستراتيجية ومف ثـ دعـ ثقافو الجدارة والبراعة.

تطوير التعميـ التقني وديمومتو مف خالؿ تعزيز  زياده اإلىتماـ بأبعاد تحقيؽ اإلستدامو لما ليا مف دور فى .2
 وتحسيف العمميات فى الكميات التقنية.

حث االدارة العميا ومتخذى القرار لمعامميف فى الكميات التقنية عمى اإلبداع واإلبتكار ومكافأة ودعـ المبدعيف  .3
 منيـ.

يجاد أ .4 بيئة  ساليب جديدة ومبتكرة لدعـ وتطويرضرورة العمؿ عمى استمراريو وتحسيف الجوانب البيئية لممجتمع وا 
 .المجتمع المحمى
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