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إطار مقترح للتمويل الذاتي في الجامعات الفلسطينية وعالقته بجودة 
التعليم الجامعي

الملخص:
هدف البحث اإىل عر�ض اإطار مقرتح للتمويل الذاتي يف اجلامعات الفل�صطينية، وعالقته بجودة التعليم 
اجلامع��ي، بالتطبي��ق على الإدارة العليا والو�ص��طى يف اجلامعات الفل�ص��طينية، والتعرف عل��ى طبيعة العالقة 
وال�تاأث��ر للتموي��ل الذات��ي على جودة التعليم اجلامع��ي، وقد مت اختبار ذلك من خالل فر�ص��يات البحث، ومت 
اإعداد اأداة البحث )ا�صتبانة(، وتوزيعها على العينة املكونة من )100( موظف، ومت ا�صرتداد )75( ا�صتبانة. 
وخل���ض البح��ث اإىل جمموع��ة من النتائج اأهمها اأن اأف�ص��ل طريق��ة ِلتمول اجلامعات ذاتها ه��ي العتماد على 
الر�ص��وم الدرا�ص��ية، وتبني – اأي�ص��ًا – اأن اأهم  الآثار املرتتبة على قيام اجلامعات بالبحث عن التمويل الذاتي 
هو التحكم ب�صكل اأكرب بقراراتها، كما تبني اأن بيع خمرجات بع�ض الكليات هو الأف�صل عند البحث عن التمويل 
الذاتي من خالل العمل التجاري، وتبني – اأي�ص��ًا – وجود عالقة طردية بني التمويل الذاتي وجودة التعليم 
اجلامعي، ومت بناء اإطار مقرتح ميكن العتماد على مراحله لتنمية التمويل الذاتي يف اجلامعات الفل�صطينية 

لتحقيق جودة اأكرث فعالية للتعليم اجلامعي.

الكلمات املفتاحية: التمويل الذاتي، جودة التعليم اجلامعي، اجلامعات.
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A Proposed  Framework  for  Self-Financing in the 
Palestinian Universities and its Relation to the Quality of 

University Education

Abstract:

This research aimed to come out with a proposed framework for self-
financing in the Palestinian universities and to investigate its  relation to 
the quality of university education by applying the framework to the upper 
and middle management in the universities so as to identify the nature of 
the relation and the impact of self-financing on the quality of university 
education. This was tested through the research hypotheses, A questionnaire 
was developed  and distributed to a sample of 100 employees, and 75 
questionnaires were returned. The research concluded  with the following 
main findings: The best way to finance the universities is to rely on tuition fees, 
This would help universities to have a greater control over their decisions and 
to sell outputs of the best colleges when searching for self-financing by doing 
business. It was also found out that there is a positive relationship between 
self-financing and the quality of university education A proposed framework 
has been created to adopt its phases for the development of self-financing 
in the Palestinian universities to achieve a more effective quality university 
education.

Keywords: Quality of university education, Self-financing, Universities.
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المقدمة:
لقد اهتمت اجلامعات والتعليم العايل باإدارة اجلودة ب�ص��كل عام، وجودة التعليم اجلامعي ب�ص��كل خا�ض، 
وذلك لتطوير العملية التعليمية، واأي�صًا ملواجهة التطورات والتغرات يف التكنولوجيا، والتطور يف فكر طالب 
اجلامعات واأ�ص��لوبهم الذي يواكب ع�ص��ر العوملة، حيث اعتمد قادة اجلامعات نظريات الفكر الإداري ومبادئه 
حل��ل م�ص��كالتهم الأكادميي��ة والإدارية، مع العل��م اأنه مت ال�ص��تعانة باملبادئ والفكر الإداري لتح�ص��ني جودة 

املخرجات التعليمية. 
ويعترب التمويل من امل�صكالت التي تعاين منها املوؤ�ص�صات اخلدمية ب�صكل عام، واجلامعات بالتحديد، حيث 
تعتم��د اجلامعات على �ص��د التزاماتها من خالل احل�ص��ول على التمويل من ر�ص��وم الطالب فق��ط، وعدم وجود 
خم�ص�ص��ات حكومي��ة للجامع��ات، اأو مع توقف وع��دم التزام احلكوم��ات بتقدمي الدعم للجامعات، ل�ص��يما يف 
فل�ص��طني، فاأدى ذلك اإىل �ص��رورة بحث اجلامعات عن كيفية حتقيق التمويل الذاتي ملواجهة الرتفاع امل�صتمر 
يف الرواتب واللتزامات اجلامعية، ل�صيما يف ظل املطالب امل�صتمرة للعاملني بتح�صني اأمورهم املالية ليتنا�صب 

ذلك مع معدلت غالء املعي�صة.
وبالتايل وجدت اجلامعات الفل�صطينية نف�صها اأمام هدفني قد يكونان متعار�صني، حيث ميثل الهدف الأول 
حتمل اجلامعات التكاليف نتيجة �ص��رورة الو�ص��ول اإىل جودة التعليم اجلامعي، من خالل حتقيق الفعالية يف 
طرق وو�ص��ائل التعل��م واملناهج واملتخرجني والأبح��اث والكادر واملختربات والتكنولوجيا وا�ص��تقطاب املواهب 
الب�صرية، ويتمثل الهدف الثاين يف �صرورة احل�صول على التمويل بطرق وو�صائل تراعي الظروف القت�صادية، 
من خالل عدم رفع الر�صوم الدرا�صية، وهذا بالطبع يوؤدي اإىل �صرورة البحث يف كيفية �صد اجلامعات حاجاتها 

من خالل التمويل الذاتي، ودوره يف حتقيق جودة التعليم اجلامعي.
مشكلة البحث:

لق��د بينت نتائ��ج درا�ص��ة Seniwoliba وYakubuا)2015( وجود حتديات تتعل��ق باللتزام والدعم 
ل�صمان اجلودة، وبينت نتائج درا�صة املنقا�ض )2015(  اأن هناك م�صكالت متعددة تعاين منها موؤ�ص�صات التعليم 
الع��ايل، وبين��ت درا�ص��ة Asiyai ا)2015( اأنه ل ميكن حتقق اجلودة يف التعليم اجلامعي اإل من خالل تقا�ص��م 
التكالي��ف ب��ني اجله��ات املعنية، مثل احلكوم��ة واجلامعات والقطاع الع��ام واخلا�ض، اأما نتائج درا�ص��ة احلافظ 
)2014( فقد اأكدت �ص��رورة الهتمام مبعاير اجلودة يف بيئة التعلم، وك�ص��فت درا�ص��ة عبد اللطيف )2014( 
اأن هناك �ص��عفًا يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�ص��املة يف جامعة �ص��نعاء،  وك�صفت درا�صة عزام )2014( اأنه ل بد 
م��ن تطوي��ر جودة خمرجات خدم��ة التعليم العايل الأردين، حتى ميكن القول اإن اأه��م املتغرات التي ميكن اأن 

توؤثر على جودة التعليم اجلامعي هو التمويل.
أسئلة البحث:

وم��ن هن��ا ميك��ن طرح م�ص��كلة البح��ث يف ال�ص��وؤال الرئي�ض الآتي: م��ا الإطار املق��رتح للتموي��ل الذاتي يف 
اجلامعات الفل�صطينية وعالقته بجودة التعليم اجلامعي؟ ويتفرع من ال�صوؤال الرئي�ض جمموعة من الت�صاوؤلت 

الآتية:
كيف متول اجلامعات الفل�ص��طينية ذاتها يف ظل زيادة التكاليف وامل�صاريف املطلوبة؟ وما الآثار املرتتبة   .1

على ذلك؟
م��ا ق��درة اجلامعات على القيام بالتموي��ل الذاتي؟ وهل ميكن اأن تقوم بالتموي��ل الذاتي من خالل العمل   .2

التجاري؟
ما اأبعاد جودة التعليم اجلامعي؟ وما اأثر التمويل الذاتي على تلك الأبعاد؟  .3

ما الإطار املقرتح للتمويل الذاتي يف اجلامعات الفل�صطينية لتحقيق جودة التعليم اجلامعي؟  .4
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ه��ل توجد فروق ذات دللة اإح�ص��ائية يف ا�ص��تجابات اأفراد العينة اجتاه ق��درة اجلامعات على التمويل   .5
الذاتي تبعًا للمتغرات الدميوغرافية )اجلامعة، امل�صمى الوظيفي(؟

أهداف البحث:
يه��دف ه��ذا البحث ب�ص��كل رئي�ض اإىل التع��رف على ق��درة اجلامعات الفل�ص��طينية على التموي��ل الذاتي 
وعالقته بتح�صني جودة التعليم اجلامعي، ويندرج حتت هذا الهدف جمموعة من الأهداف الفرعية الآتية:

التعرف على الطرق والو�صائل  والآثار املرتتبة على التمويل الذاتي للجامعات الفل�صطينية.  .1
التع��رف عل��ى ق��درة اجلامعات عل��ى التموي��ل الذاتي، و املمار�ص��ات املتبع��ة يف اجلامع��ات لتحقيق جودة   .2

التعليم اجلامعي.
التعرف على مقدار التغير يف جودة التعليم اجلامعي نتيجة التغير يف التمويل الذاتي.  .3

الك�صف عن الفروق ذات الدللة الإح�صائية بني ا�صتجابات اأفراد العينة تبعًا للمتغرات الدميوغرافية.   .4
تق��دمي الإط��ار املق��رتح لتحقيق التمويل الذاتي يف اجلامعات الفل�ص��طينية للو�ص��ول اإىل ج��ودة التعليم   .5

العايل.

أهمية البحث:
ي�ص��تمد البح��ث اأهميت��ه النظرية م��ن الدور الذي تق��وم به اجلامع��ات يف اإيجاد بيئة حتر�ض على ن�ص��ر   .1

ثقافة اجلودة.
هن��اك ن��درة يف الأبح��اث املتعلقة بق��درة اجلامعات عل��ى التمويل الذات��ي وتاأثرها على ج��ودة التعليم   .2

اجلامعي.
تعت��رب خمرج��ات هذا البحث مهمة للباحثني واملهتمني بهذا املجال ب�ص��كل عام، وللجامعات الفل�ص��طينية   .3

ب�صكل خا�ض.
توجيه نظر امل�صئولني يف التعليم العايل وجمال�ض الأمناء نحو �صرورة الهتمام بتفعيل دور اجلامعات يف   .4

التمويل الذاتي.
تزداد اأهمية هذا البحث خالل الفرتة احلالية ملا ي�صهده القطاع التعليمي اجلامعي من حتديات.  .5

فرضيات البحث:
ي�صتند البحث اإىل عدة فر�صيات �صيتم اختبارها لتحقيق اأهدافه:

Ԁ  ا≥0.05( بنيα( الفر�صية الرئي�صة الأوىل: "ل توجد عالقة ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة
التمويل الذاتي وحت�صني جودة التعليم اجلامعي".

Ԁ  )0.05≤اα( الفر�ص��ية الرئي�ص��ة الثاني��ة: "ل يوج��د اأث��ر ذات دللة اإح�ص��ائية عند م�ص��توى دلل��ة
للتمويل الذاتي على حت�صني جودة التعليم اجلامعي".

Ԁ  ا≥0.05( يفα( الفر�ص��ية الرئي�ص��ة الثالثة: "ل توجد فروق ذات دللة اإح�ص��ائية عند م�صتوى دللة
ا�صتجابات اأفراد العينة جتاه التمويل الذاتي تبعًا للمتغرات الدميوغرافية".

Ԁ  ا≥0.05( يفα( الفر�ص��ية الرئي�ص��ة الرابعة: "ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة
ا�صتجابات اأفراد العينة جتاه جودة التعليم اجلامعي تبعًا للمتغرات الدميوغرافية".

حدود البحث:
تناولت الدرا�ص��ة مو�ص��وع التمويل الذاتي وعالقته بجودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات الفل�صطينية يف عام 

2016، ومتثلت وحدة املعاينة بالإدارة العليا والو�صطى.
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اإلطار النظري:
الإطار املفاهيمي للتمويل الذاتي وعالقته بجودة التعليم اجلامعي:

التمويل الذاتي للتعليم اجلامعي:
اإن التحدي الوا�صع الذي ت�صهده اجلامعات يف العامل فر�ض عليها اإعادة النظر يف املناهج الدرا�صية، و�صبل 
اإعداد املتخرجني من جهة، ومن جهة اأخرى اأخذت الكثر من اجلامعات يف التحول تدريجيًا من العتماد على 
موازن��ة الدول��ة يف متويلها اإىل العتماد على التمويل الذي ياأتي من م�ص��اهمة الطلبة وم�ص��ادر اأخرى ذاتية، 
وكذل��ك البح��ث ع��ن فر�ض جديدة اأو و�ص��ائل جديدة يف حتقيق موارد مالية منا�ص��بة ت�ص��اعدها يف موا�ص��لة 
م�ص��رتها ل�ص��ناعة املعرف��ة، واإعداد الكادر الالزم الذي ياأخذ دوره يف م�ص��رة املجتم��ع )اأحمد، 2007، 405(، 
ويعرف متويل التعليم: باأنه توفر امل�ص��تلزمات املالية والنفقات الالزمة للتعليم من اأجل التو�ص��ع فيه ون�ص��ره 
بني ال�ص��كان �ص��من حدود وظروف الدولة وحاجات املجتمع الأخرى، ويعرف اأي�ص��ًا باأن��ه توافر املوارد املالية 
ملواكبة الطلب املتزايد على التعليم من �ص��نة لأخرى، اأو لرفد العملية التعليمية باأحدث و�ص��ائل التكنولوجيا 

للو�صول مبخرجات التعليم اإىل اأف�صل م�صتوياتها )العليمات، 2010، 519(.   
اأما تنويع م�ص��ادر التمويل فيق�ص��د به التمويل متعدد امل�ص��ادر، الذي يعتمد على اأكرث من جهة يف توفر 
م�ص��روفات التعليم، ويتمثل يف الدعم املمنوح من الدولة �ص��من املوازنة العامة، والر�ص��وم الدرا�ص��ية للطالب، 
والقرو���ض الطالبي��ة، والتع��اون ب��ني موؤ�ص�ص��ات التعليم الع��ايل وموؤ�ص�ص��ات الإنتاج، وا�ص��تثمار امل��وارد املالية 
ملوؤ�ص�ص��ات التعليم العايل، وا�ص��تثمار مرافق التعليم العايل، وت�ص��ويق الن�ص��اطات الإنتاجية ملوؤ�ص�ص��ات التعليم 

العايل، والتمويل املجتمعي، والوقف )غنيم واليحيوي، 2003، 125(.
ويف وطنن��ا العربي تربز حتديات كثرة يف مواجه��ة التعليم العايل، لعل اأبرزها زيادة الطلب الجتماعي 

على هذا النوع من التعليم، مما اأدى اإىل �صرورة البحث عن اأنواع وم�صادر التمويل )اخلطيب، 2010، 241(.
Ԁ :دور القطاع اخلا�ض يف متويل اجلامعات 

ميكن بيان دور القطاع اخلا�ض يف متويل اجلامعات، ل�صيما يف جمال البحث العلمي، وفق الآتي )حل�ض، 2010، 
:)139

توطي��د العالق��ة ب��ني عمادات البح��ث العلم��ي والقطاع��ات الإنتاجية، وتخ�ص��ي�ض جوائ��ز حتفيزية   .1
للباحثني.

اإ�ص��هام عم��ادات البح��ث العلمي باإج��راء درا�ص��ات بحثية ت�ص��هم يف حل امل�ص��كالت املجتمعي��ة، والقيام   .2
بالأبحاث امل�صرتكة يف اجلامعات واملوؤ�ص�صات املجتمعية.

Ԁ :البحث عن موارد مالية جديدة 
ميكن عر�ض بع�ض املوارد املالية وفق الآتي )مو�صى، 2009، 37(:

ترك احلرية للجامعات يف زيادة الر�ص��وم الدرا�ص��ية ب�ص��كل تدريجي، وحتت رقابة الدولة، وتخفي�ض   .1
النفقات.

اإن�ص��اء برامج بر�ص��وم مرتفعة، واعتماد التعليم املوازي، والهتمام بالبحث العلمي احلقيقي، وت�ص��جيع   .2
الإبداع.

Ԁ  :اأنواع واأمناط البدائل التي ت�صهم يف توفر موارد جديدة لتمويل التعليم اجلامعي 
ميكن عر�ض جمموعة من الأمناط وفق الآتي )الطويرقي، 2012، 281(:

القرو�ض، وامل�صاعدات الدولية، وم�صاهمة املوؤ�ص�صات املجتمعية، واعتماد اخل�صخ�صة، وتبني اجلامعات   .1
املنتجة.
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اخلدم��ات البحثية وال�صت�ص��ارية، وتقدمي اخلدمات التعليمية مبقاب��ل، والوقف والتربعات، والتعليم   .2
امل�صتمر.

Ԁ :)79 ،2005 ،وميكن اإيجاد م�صادر اإ�صافية لتمويل التعليم العايل وفق الآتي )العتيبي 
درا�ص��ة ج��دوى التموي��ل املجتمع��ي ال��ذي يخلق موارد اإ�ص��افية، وم�ص��اركات ب��ني املوؤ�ص�ص��ات التعليمية   .1

والإنتاجية.
اهتمام امل�صارف بتمويل التعليم، وا�صرتاك املوؤ�ص�صات املحلية يف الإنفاق على التعليم.  .2

Ԁ :احللول املقرتحة لالأزمة التمويلية يف اجلامعات 
تبح��ث اجلامع��ات عن التموي��ل الذاتي لإيجاد حلول لالأزم��ة التمويلية التي تعاين منها وف��ق الآتي )املالكي، 

:)120 ،2013
من حيث املبداأ: حتتاج اأزمة متويل التعليم اإىل اإ�صالحات لأنظمة التمويل من جذورها.  .1

من حيث التطبيق: حتتاج اإىل خطط حتدد الأولويات وتراعي ت�صل�صلها.  .2
ميكن ال�ص��تفادة من جت��ارب اجلامعات املنتجة مثل جتربة ماليزيا، والتجرب��ة الكورية، والتجربة املغربية، 

وجامعة فا�ض اأمنوذجًا )العبيدي، 2011، 45(.
جودة التعليم اجلامعي:

تتمث��ل ج��ودة التعلي��م اجلامعي بج��ودة املتخرجني، بحيث ي�ص��بح الطال��ب املتخرج قادرًا عل��ى النقا�ض 
واحلوار، وانتقاد الأفكار، وتقدمي الأفكار البديلة، ومكت�صبًا ملهارات التفكر والإبداع، ويجيد اللغات واحلا�صوب 
ب�صكل فعال، وبجودة الهيئة التدري�صية، بحيث يكون املحا�صر قائدًا وناقدًا ومبدعًا ومبتكر وحماورًا ومناق�صًا 
ومّقيمًا و�صديقًا داعمًا للطلبة يف اجلامعة،  وبجودة الإدارة، بحيث تواكب الإدارة امل�صتجدات، وحتر�ض على 
تنمية الكفاءات، وتخلق نظامًا فعاًل عادًل للتحفيز والتدريب والإبداع، ومتنح ال�ص��الحيات لالإجناز، وتعمل 
عل��ى تنمية قدرات القادة وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات وحل امل�ص��كالت، وتوظيف تكنولوجيا التعليم 
بفعالية، وكذلك جودة امل�صاريع العلمية، وجودة الكتب واملوؤلفات العلمية، بالإ�صافة اإىل جودة البحث العلمي 

)يحياوي، وم�صنان، 2014، 171(.
اإن م�ص��وؤولية �ص��مان ج��ودة التعلي��م العايل م�ص��وؤولية وطني��ة تتحمل فيها ال��دول تبع��ات واأعباء مالية 
و�صيا�ص��ية نتيج��ة حلجم ال�ص��تثمار الكب��ر يف هذا القطاع احلي��وي، وقد اأ�ص��بح لزاما على موؤ�ص�ص��ات التعليم 
الع��ايل تهيئة كل الظروف لتح�ص��ني ج��ودة خدماتها التعليمية والبحثية وخدم��ة املجتمع، من خالل عمليات 
التق��ومي والتح�ص��ني والتطوي��ر الت��ي متار�ض ب�ص��كل م�ص��تمر �ص��من مفه��وم اإدارة اجلودة ال�ص��املة للموؤ�ص�ص��ة 

)برقاوي، خربط واأبو الرب، 2015، 190(.
Ԁ :ن�صاطات �صمان اجلودة 

ويق�صم اخلرباء يف جمال التعليم العايل ن�صاطات �صمان اجلودة اإىل جانبني وفق الآتي )ياغي، 2015، 69(:
اجلانب الأول يتناول جودة املوؤ�ص�صات التعليمية )اجلودة املوؤ�ص�صية(.  .1

اجلانب الثاين يتناول جودة الربامج الأكادميية.  .2
Ԁ :مبادئ اجلودة يف جمال التعليم العايل 

يت�ص��من نظ��ام اإدارة اجلودة ال�ص��املة يف التعليم اجلامعي العديد من املبادئ، م��ن اأهمها )دورين، 2015، 160( 
ما ياأتي:

الوع��ي مبفهوم اجلودة يف التعليم اجلامعي، وتواف��ر القيادة الفعالة، والرقابة الذاتية والنفتاح على   .1
البيئة املحيطة.
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وج��ود اأه��داف حمددة وتنمية ثقافة اجلودة، ودرا�ص��ة احتياجات �ص��وق العم��ل، والرتكيز على العمل   .2
اجلماعي.

Ԁ :موؤ�صرات م�صتخل�صة ل�صمان اجلودة يف التعليم العايل 
ميك��ن عر�ض موؤ�ص��رات اخلربات الأجنبية يف �ص��مان اجلودة يف التعليم العايل وفق الآت��ي )عبد اهلل، 2014، 

:)87
م��ن اأ�ص��كال �ص��مان اجل��ودة يف التعلي��م الع��ايل يف النظ��ام الأمريك��ي العتم��اد الإقليم��ي، والعتم��اد   .1
التخ�ص�صي، وا�صتخدام نظم املوؤ�صر لقيا�ض الأداء، ومراجعة الربامج الأكادميي، وتقييم نتائج الطالب.
بريطاني��ا اعتم��دت على اجلودة، وتقييم اجلودة، و�ص��مان اجلودة املرتكز عل��ى املعاير، وتقييم جودة   .2

البحوث، وتقييم الدرجات املمنوحة.
حقق �ص��مان اجلودة جناحات يف حماية موؤ�ص�ص��ات التعليم العايل من ال�ص��غوط وزيادة الثقة، وتعزيز   .3

التعاون والتطوير.
ويرى الباحث اأنه ميكن ذكر جمموعة من العنا�صر التي تلخ�ض جودة التعليم اجلامعي التي ينبغي اأن حتر�ض 

عليها اجلامعات وذلك على  النحو الآتي:
حتديد وا�ص��ح ملهام الكليات والأق�ص��ام والتخ�ص�ص��ات، وم�ص��اركة املوظفني يف و�ص��ع اللوائح والقوانني مبا   .1

ي�صمن جودتها.
فهم وا�ص��ح للط��الب حول تخ�ص�ص��اتهم وم�ص��تقبلهم الوظيفي والعلم��ي، وعدم فتح اأي تخ�ص�ص��ات بدون   .2

اعتماد.
عدم فتح اأي تخ�ص�صات جديدة بدون وجود حاجة ل�صوق العمل لهذا التخ�ص�ض.  .3

عمل اآلية ملتابعة التخ�ص�صات والكليات من حيث الإ�صراف واملتابعة والتجديد والتطوير.  .4
التمي��ز يف طبيع��ة اخلدم��ات اجلامعية املقدم��ة، وحرية التعبر، مب��ا يحقق قدرة اأكرب عل��ى البحث عن   .5

اجلودة وم�صادرها.
وج��ود ا�ص��رتاتيجية وا�ص��حة وحمددة وموثق��ة للجامعات، وتب��ادل للخربات والثقافات ب��ني اجلامعات   .6

املحلية، واأي�صًا الأجنبية.
حتفي��ز العامل��ني على الرقابة الذاتية، وحتفيز العاملني على الإبداع والبتكار، وحتقيق ر�ص��ا املوظفني   .7

مبا يحقق اجلودة. 
توافر بيئة مادية متميزة للطالب داخل اجلامعات، والبيئة املادية املتميزة للموظفني يف مقار اأعمالهم.  .8
تواف��ر بيئة دميقراطي��ة داخل اجلامعات، وتوفر املزايا املادية واملعنوي��ة لالأكادمييني مبا يحقق جودة   .9

التعليم اجلامعي.
10. اإعداد فرق عمل خا�صة بالتح�صر للمهرجانات والندوات واملوؤمترات التي تعقد داخل اجلامعات.

11. وج��ود قي��ادة للجامعات تليق بالكادر الأكادميي والإداري، وحتقي��ق الأمن الوظيفي للموظفني، لتعزيز 
ثقافة اجلودة لديهم.

12. وج��ود جهة متخ�ص�ص��ة تهتم بتدري��ب وتنمية الأكادمييني واملوظفني، ل�ص��يما يف املج��ال التكنولوجي 
والتعلم عن بعد.

13. دعم املوظفني ماليًا ومعنويًا يف اإجنازاتهم العلمية والبحثية مبا ي�صمن جودة التعليم اجلامعي.
14. التدوير يف احل�ص��ول على املنا�ص��ب، وهذا يحقق جودة يف القرارات، وتنوع يف اخلربات وا�ص��تفادة اأكرب 

من املهارات.
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الدراسات السابقة:
تناول الباحث بع�ض الدرا�ص��ات ال�ص��ابقة التي تتعلق مبو�صوع الدرا�صة احلالية، للوقوف على اأهم املو�صوعات 
التي تناولتها، والتعرف على الأ�ص��اليب والإجراءات التي تبنتها، والنتائج التي تو�ص��لت اإليها، والتعقيب على 

هذه الدرا�صات، وتو�صيح مدى ال�صتفادة منها، وذلك وفق الآتي:
درا�ص��ة املالك��ي )2013( هدفت اإىل اإلقاء ال�ص��وء عل��ى امل�ص��ادر اأو البدائل املختلف��ة املطروحة لتمويل 
التعلي��م يف اململكة العربية ال�ص��عودية وذلك من اأج��ل الإفادة منها قدر الإمكان لتعبئة امل��وارد املالية للقطاع 
التعليم��ي، وقد تو�ص��لت الدرا�ص��ة اإىل عدة نتائ��ج، من اأهمها �ص��رورة الأخذ ببدائل خمتلف��ة لتمويل الإنفاق 

التعليمي يف اململكة بجانب امل�صدر الرئي�ض، وهو احلكومة.
درا�صة Konstantiukا) 2015 ( هدفت اإىل اإجراء درا�صة مقارنة بني متويل التعليم الأوكراين ومتويل 
التعلي��م يف بع���ض الدول املتقدمة، ومتت درا�ص��ة العالقة بني متوي��ل التعليم والناجت املحل��ي الإجمايل، وثبت 
اأهمي��ة التعلي��م الع��ايل يف التنمي��ة القت�ص��ادية للبل��د، اإل اأن هناك الكثر من ال�ص��عوبات الت��ي تواجه تلك 
اجلامعات، ومت تق�ص��يم تلك ال�ص��عوبات اأو التحديات اإىل  ثالث جمموعات: م�ص��اكل تتعلق مبوؤ�ص�ص��ات التعليم 

العايل، وم�صكالت مالية، وم�صكالت تتعلق بالتنمية القت�صادية.
درا�ص��ة Asiyaiا)2015( الت��ي هدفت اإىل التعرف على دور اأ�ص��حاب امل�ص��الح يف حت�ص��ني ج��ودة التعليم 
اجلامعي يف نيجريا، وكانت النتيجة باأن التح�ص��ني امل�ص��تمر وال�ص��امل يف نظام التعليم اجلامعي يتطلب تظافر 
جهود خمتلف اجلهات املعنية، وميكن حتقيق هذا التعاون من خالل اإن�صاء اجلامعات �صالت وثيقة مع اأ�صحاب 
امل�صالح، وبالتايل ل ميكن حتقق اجلودة يف التعليم اجلامعي اإل من خالل تقا�صم التكاليف بني اجلهات املعنية، 

مثل احلكومة واجلامعات والقطاع العام واخلا�ض. 
درا�صة Suprihatin وYusofا)2015( التي هدفت اإىل  تقييم ممار�صات �صمان اجلودة الأكادميية، من 
خالل ت�ص��ميم منوذج ي�ص��تند على �ص��بعة جوانب للجودة، وهي: ت�ص��ميم املناهج، والتدري�ض والتعلم، وتقييم 
الطالب، واختيار الطالب، وخدمات الدعم، وم�ص��ادر التعلم، والتح�ص��ني امل�ص��تمر، وقد اأجريت الدرا�ص��ة على 
مرحلت��ني: املرحل��ة الأوىل متثلت يف احل�ص��ول على اأداة �ص��احلة وموثوق به��ا، واملرحلة الثانية هي ت�ص��ميم 
 ISO منوذج �ص��مان اجل��ودة الأكادميية وتطويره ودوره يف حتقيق ر�ص��ا الطالب، وهو تطوي��ع منوذج اجلودة
2000 :9000، وكانت اأهم النتائج وجود عالقة ذات دللة اإح�ص��ائية بني جميع جوانب �ص��مان اجلودة ور�صا 

الطالب.
درا�ص��ة Seniwoliba وYakubuا)2015( الت��ي تناول��ت حتديات تنفيذ �ص��مان اجل��ودة يف اجلامعات 
احلكومي��ة يف غانا مع الرتكيز على جامعة الدرا�ص��ات الإمنائية )UDS( كدرا�ص��ة حال��ة، ومت جمع البيانات 
من اأجل الدرا�صة من خالل اإجراء مقابالت متعمقة، وحتليل الوثائق، ومراقبة امل�صاركني، وكانت اأهم النتائج 
اأن )UDS( اتخذت خطوات عملية ل�ص��مان اجلودة يف عملياتها، ومع ذلك فاإن حتديات تنفيذ �ص��مان اجلودة 

ت�صمل التوظيف، وثقافة اجلودة، واملوارد املالية، واملوارد املادية، واللتزام والدعم ل�صمان اجلودة. 
درا�صة الهرام�صة )2015( التي هدفت اإىل التعرف على مدى تطبيق موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الأردن، 
للتطوير والتح�ص��ني امل�ص��تمر ل�ص��مان جودة التعليم العايل، وكذلك التعرف على املعوقات، وكانت اأهم النتائج 
اأن املوؤ�ص�ص��ات التعليمية تطبق –وبدرجة متو�ص��طة– التطوير والتح�ص��ني امل�ص��تمر يف العملية التعليمية، كما 
توج��د عالق��ة ارتب��اط قوية ب��ني املعوقات التي متن��ع املوؤ�ص�ص��ات التعليمية م��ن تطبيق التطوير والتح�ص��ني 

امل�صتمر يف العملية التعليمية وعدم ا�صتخدام هذه املوؤ�ص�صات ملثل هذه الأ�صاليب.
درا�ص��ة Yiا، Kwak وKimا)2015( الت��ي هدف��ت اإىل التعرف على اأثر التمويل يف الأداء املوؤ�ص�ص��ي عرب 
الزمن، حيث متت الدرا�ص��ة على جامعات كوريا اجلنوبية، وكانت اأهم النتائج اأن اجلامعات حت�ص��ل على املزيد 
من التمويل من خالل برنامج تعزيز القدرات، مع ارتفاع معدل التوظيف ومعدل البقاء، ون�ص��بة اأع�ص��اء هيئة 

التدري�ض اإىل الطالب يف عام 2013، يف حني ارتفعت فر�ض العمل.
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درا�ص��ة ال�ص��بيعي )1415ه���( التي هدف��ت اإىل التعرف على معدل من��و الإنفاق على التعلي��م اجلامعي يف 
الدول العربية، وكذلك حتديد امل�ص��ادر وال�ص��يغ التمويلية التقليدية والبديلة، وكان��ت اأهم النتائج اأن اأزمة 
متوي��ل التعليم اجلامعي يرجع اإىل انخفا�ض الدعم احلكومي، وتزايد اأعداد الطالب، وارتفاع تكلفة الطالب، 

وارتفاع تكلفة الدرا�صات العليا والبحوث، اإ�صافة اإىل �صوء ا�صتخدام الإمكانات املادية املوجودة.
درا�ص��ة ال�ص��يد )2014( الت��ي هدفت اإىل معاجلة الط��رق احلديثة لتطبيق معاير �ص��مان جودة التعليم 
العايل ال�ص��وداين يف �ص��وء الت�ص��نيف العاملي للجامعات، وقد ا�ص��تخدم الباحث املنهج الو�ص��في التحليلي، كما 
ا�ص��تخدم املنه��ج التجريب��ي، واأك��دت النتائ��ج عل��ى وج��ود اخت��الف يف تطبي��ق معاير �ص��مان ج��ودة التعليم 
العايل ال�ص��ودانية لدى املجموعتني التجريبية وال�ص��ابطة، مما يوؤكد اأن تطبيقها يوؤدي اإىل جودة ت�ص��نيفها 
العاملي، والعالقة بني الدرا�ص��ة احلالية وتلك الدرا�ص��ة هو التعرف على معاير اجلودة للجامعات العربية يف 
�ص��وء الت�ص��نيف العاملي للجامع��ات وبالتايل ال�ص��تفادة من حتديد املعاي��ر املحددة جل��ودة التعليم اجلامعي 

الفل�صطيني.
التعليق على  الدراسات السابقة:

Konstantiukا)2015(، ودرا�ص��ة,.Yi et alا)2015(،  )2013(، ودرا�ص��ة  املالك��ي  درا�ص��ة  اتفق��ت  	•
ودرا�ص��ة ال�ص��بيعي )1415ه�(، على البحث عن م�ص��ادر التمويل يف اجلامعات، وعم��ل مقارنات بني الدول 
النامية واملتقدمة، ولكن اختلف جمتمع وعينة الدرا�ص��ة بني متويل التعليم اجلامعي يف اململكة العربية 
ال�صعودية ومقارنة التعليم الأوكراين والدول املتقدمة، والتمويل اجلامعي يف كويا اجلنوبية، اأما النتائج 

فاتفقت على �صرورة البحث عن م�صادر متويل اإ�صافية اأخرى بجانب امل�صادر الرئي�صة للتمويل.
 Seniwoliba 2015(، ودرا�ص��ة(اYusofو Suprihatin ودرا�ص��ة ،)ا)2015Asiyai واتفقت درا�ص��ة 	•
وYakubuا)2015(، ودرا�ص��ة الهرام�ص��ة )2015(، عل��ى البح��ث عن ج��ودة التعلي��م اجلامعي وكيفية 
�ص��مان اجل��ودة الأكادميية، وحتقيق التح�ص��ني امل�ص��تمر ل�ص��مان ج��ودة التعليم اجلامع��ي، ولكن اختلف 
جمتمع الدرا�صة وعينته بني اجلامعات يف كل من نيجريا، وغانا، والأردن، وال�صودان، وكانت اأهم النتائج 
ه��و وجود عالقة ذات دللة اإح�ص��ائية بني جميع جوانب �ص��مان اجلودة ور�ص��ا الطالب، كما يف درا�ص��ة 
Suprihatin وYusofا)2015(، وبين��ت درا�ص��ة Asiyaiا)2015( اأن��ه ل ميكن حتقي��ق اجلودة اإل من 
خ��الل تقا�ص��م التكالي��ف، وبين��ت درا�ص��ة Seniwoliba وYakubuا)2015( اأن هن��اك حتديات عند 

تنفيذ �صمان اجلودة مثل املوارد املالية.
ما متيز به البحث احلايل عن الدرا�صات ال�صابقة ما ياأتي:

متي��ز البح��ث احلايل يف مو�ص��وعه، حيث ي�ص��عى اإىل معرفة اأهمي��ة التمويل الذاتي، وعالقته بتح�ص��ني   .1
جودة التعليم اجلامعي، لأهمية التعليم اجلامعي يف تقدم الدول.

يعترب هذا البحث الأول ح�ص��ب علم الباحث، حيث يتناول العالقة بني التمويل الذاتي وحت�ص��ني جودة   .2
التعليم اجلامعي؛ لأن معظم الدرا�صات ركزت على جودة املخرجات اجلامعية باعتبارها موؤ�صرًا قويًا على 

جودة التعليم اجلامعي.
اأول بحث يقدم اإطارًا مقرتحًا لكيفية حت�صيل التمويل الذاتي للجامعات، ودوره يف تعزيز جودة التعليم   .3

اجلامعي، وهذا يعد من مقومات التميز البحثي، وهو اأن يكون الإنتاج قاباًل للتطبيق.
جميع الدرا�صات الأجنبية ال�صابقة در�صت العالقة بني التمويل ب�صكل عام والأداء املوؤ�ص�صي اأو الفعالية   .4

والكفاءة، بينما الدرا�صة احلالية اهتمت بالتمويل الذاتي وعالقته بجودة التعليم اجلامعي.
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منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث:

بناًء على طبيعة الدرا�ص��ة والأهداف التي ت�ص��عى اإىل حتقيقها فقد ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي 
الذي يعتمد على درا�ص��ة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بو�ص��فها و�ص��فًا دقيقًا ويعرب عنها تعبرًا كيفيًا 
وكمي��ًا، كم��ا ل يكتفي هذا املنهج بجم��ع املعلومات املتعلقة بالظاه��رة من اأجل ا�صتق�ص��اء مظاهرها وعالقاتها 
املختلف��ة فح�ص��ب، بل يتع��داه اإىل التحليل والربط والتف�ص��ر للو�ص��ول اإىل ا�ص��تنتاجات يبنى عليها الت�ص��ور 

املقرتح، بحيث يزيد بها ر�صيد املعرفة عن املو�صوع )اأبو حطب و�صادق،2005، 104(.
جمتمع البحث وعينته:

يتمثل جمتمع الدرا�ص��ة يف الإدارة العليا والو�ص��طى يف اجلامعات الفل�ص��طينية، وقد قام الباحث با�ص��تخدام 
العينة الع�ص��وائية الطبقية، حيث مت توزيع )100( ا�ص��تبانة على جمتمع الدرا�ص��ة، ومت احل�صول على )75( 

)1( يو�صح توزيع العينة ح�صب املتغرات. واجلدول   .)% ا�صتبانة بن�صبة ا�صرتداد )75 
جدول )1(: توزيع اأفراد العينة ح�شب البيانات ال�شخ�شية  )ن=75(

الن�صبة املئوية %العددالبيانات ال�صخ�صية

اجلامعة
2330.7اجلامعة الإ�شالمية

2736.0جامعة الأزهر
2533.3جامعة الأق�شى

امل�شمى الوظيفي

––رئي�س/ نائب رئي�س جامعة
56.7عميد/نائب
2026.7مدير/نائب
5066.7رئي�س ق�شم

اأداة الدرا�صة:
تكونت اأداة الدرا�صة يف �صورتها الأولية من ا�صتبانة ت�صمل على اأ�صئلة معدة لالإجابة عنها وفق مقيا�ض ليكرت 
اخلما�ص��ي، واأ�ص��ئلة لالإجابة عنها بنع��م اأو ل، وكذلك جمموعة من العبارات لرتتيبه��ا وحتديد الأولوية لكل 
عب��ارة، وعر�ص��ت هذه ال�ص��تبانة يف �ص��ورتها الأولية على املحكم��ني والتاأكد من �ص��دقها وثباتها، ومت تعديل 
تلك الأداة ليتم اإعدادها يف �صورتها النهائية لتكون اأداة الدرا�صة التي تقي�ض متغرات البحث بعنوان: "اإطار 
مق��رتح للتموي��ل الذات��ي يف اجلامع��ات الفل�ص��طينية وعالقتها بجودة التعلي��م اجلامعي"، حيث مت ا�ص��تخدام 
مقيا���ض ليك��رت اخلما�ص��ي لقيا���ض ا�ص��تجابات املبحوث��ني، بالإ�ص��افة اإىل العتماد عل��ى  ترتي��ب الإجابات، 

والإجابة عن بع�ض الأ�صئلة املغلقة بنعم اأو ل.
�صدق وثبات اأداة الدرا�صة:

�صدق اأداة الدرا�صة:
�صدق ال�صتبانة يعني "اأن يقي�ض ال�صتبيان ما و�صع لقيا�صه" )اجلرجاوي، 2010، 105(، كما يق�صد بال�صدق 
"�صمول ال�صتق�صاء لكل العنا�صر التي يجب اأن تدخل يف التحليل من ناحية، وو�صوح فقراتها ومفرداتها من 
ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من ي�صتخدمها" )عبيدات، عد�ض وعبد احلق، 2001، 179( حيث قام 

الباحث بالتاأكد من �صدق ال�صتبانة باعتماد �صدق املقيا�ض:
 1( الت�صاق الداخلي: يق�صد ب�صدق الت�صاق الداخلي مدى ات�صاق كل فقرة من فقرات ال�صتبانة مع املجال 
ال��ذي تنتمي اإليه هذه الفقرة، وقد قام الباحث بح�ص��اب الت�ص��اق الداخلي لال�ص��تبانة وذلك من خالل 
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ح�صاب معامالت الرتباط بني كل فقرة من فقرات جمالت ال�صتبانة والدرجة الكلية للمجال نف�صه.
2( ال�ص��دق البنائ��ي: يعترب اأحد مقايي�ض �ص��دق الأداة الذي يقي�ض مدى حتقق الأه��داف التي تريد الأداة 
الو�ص��ول اإليها، ويبني مدى ارتباط كل جمال من جمالت الدرا�ص��ة بالدرجة الكلية لفقرات ال�ص��تبانة، 

وقد قام الباحث بعمل ذلك.
ثبات ال�صتبانة: 

يق�ص��د بثبات ال�ص��تبانة هو "اأن يعطي ال�ص��تبيان نف���ض النتائج اإذا اأعيد تطبيقه ع��دة مرات متتالية" 
)اجلرجاوي، 2010، 97(، ومن اأ�ص��هر الختبارات امل�ص��تخدمة لقيا�ض الثبات معامل األفا كرونباخ، حيث تبني 

اأن قيمته لال�صتبانة ككل )0.833( وهذه القيمة تعد مرتفعة ومطمئنة ملدى ثبات اأداة الدرا�صة.
ي�ص��تخل�ض من نتائج اختباري ال�ص��دق والثبات اأن اأداة القيا�ض )ال�ص��تبانة( �صادقة يف قيا�ض ما و�صعت 
لقيا�ص��ه، كم��ا اأنه��ا ثابتة بدرجة كبرة، مم��ا يوؤهلها لتكون اأداة قيا�ض منا�ص��بة وفاعلة لهذه الدرا�ص��ة وميكن 

تطبيقها بثقة.
:Normality  Distribution Test   اختبار التوزيع الطبيعي

مت ا�ص��تخدام اختب��ار Kolmogorov-Smirnov Testا)K-S(، حي��ث تب��ني اأن قيم��ة الختب��ار ت�ص��اوي 
)1.130( والقيم��ة الحتمالي��ة )Sig.( ت�ص��اوي )0.156( وهي اأكرب من م�ص��توى الدلل��ة 0.05، وبذلك فاإن 

توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي، حيث مت ا�صتخدام الختبارات املعلمية. 
نتائج الدراسة ومناقشتها:

- لالإجاب��ة ع��ن ال�ص��وؤال الأول: "كي��ف متول اجلامعات الفل�ص��طينية ذاتها يف ظل زيادة التكاليف وامل�ص��اريف 
املطلوبة؟". 

مت ا�صتخدام الن�صب املئوية للتكرارات والأهمية الن�صبية واجلدول )2( يو�صح النتائج اخلا�صة بالإجابة عن 
هذا ال�صوؤال، حيث يت�صح من اجلدول اأن اأكرث البنود ممار�صة واأهمية بالن�صبة للجامعات لتمويل ذاتها يف ظل 
%(، ومن  زيادة التكاليف وامل�ص��اريف املطلوبة هي: من خالل رفع ر�ص��وم ال�ص��اعات الدرا�صية بن�صبة )81.87 

وهكذا.  ،)% ثم من خالل رفع الر�صوم الإ�صافية بن�صبة )72.67 
جدول )2(: كيف متول اجلامعات الفل�شطينية ذاتها

الن�صبة البندم
املئوية %

م�صتوى 
الرتتيبالأهمية

1مرتفع جدا81.87ًمن خالل رفع ر�شوم ال�شاعات الدرا�شية1

2مرتفع72.67من خالل رفع الر�شوم الإ�شافية2

3مرتفع65.47من خالل البحث عن التمويل اخلارجي )هبات ومنح(3

4متو�شط56.27من خالل البحث عن دعم ال�شركات اخلا�شة4

5متو�شط48.00من خالل العتماد على مراكز البحث العلمي والبحوث التطبيقية5

6منخف�س39.07من خالل ا�شتغالل املختربات واملعامل ومرافق اجلامعة6

7منخف�س35.20من خالل ال�شتفادة من تخ�ش�شات الكليات )الأكادمييني والطالب(7

8منخف�س جدا24.93ًمن خالل ا�شتغالل التكنولوجيا املتوفرة لديها8

9منخف�س جدا17.07ًمن خالل الإعالنات9

10منخف�س جدا9.47ًمن خالل التعليم امل�شتمر10
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- لالإجابة عن ال�صوؤال الثاين: ما الآثار املرتتبة على قيام اجلامعات بالبحث عن التمويل الذاتي؟ 
مت ا�ص��تخدام الن�ص��ب املئوي��ة للتك��رارات واجل��دول )3( يو�ص��ح النتائج اخلا�ص��ة بالإجابة عن هذا ال�ص��وؤال 
حيث يت�ص��ح من اجلدول اأن حتكم اجلامعات ب�ص��كل اأكرب بقراراتها هي اأهم الآثار املرتتبة على العتماد على 
التمويل الذاتي، وذلك بن�صبة )88 %(، بينما ياأتي بعد ذلك زيادة جودة خمرجاتها. والدللة على كفاءة 

وهكذا...  ،)% قياداتها، بن�صبة )86.7 
جدول )3(: الآثار املرتتبة على قيام اجلامعات بالبحث عن التمويل الذاتي

لنعمالبندم
%ك%ك

6586.71013.3زيادة جودة خمرجاتها1
1013.36586.7يكون هدف اجلامعات الأول البحث عن الأموال2
1013.36586.7�شعف جودة اخلدمات الطالبية املقدمة من اجلامعات3
1013.36586.7عدم الهتمام بالبحث العلمي وتطوير الكادر الأكادميي4
6485.31114.7ال�شيطرة على النفقات  وامل�شاريف املتزايدة5
6688.0912.0التحكم ب�شكل اأكرب يف قراراتها6
6586.71013.3يدل على كفاءة قياداتها7

- لالإجابة عن ال�ص��وؤال الثالث: كيف ميكن للجامعات الفل�ص��طينية اأن تقوم بالتمويل الذاتي من خالل العمل 
التجاري؟

مت ا�ص��تخدام الن�ص��ب املئوية للتكرارات واجلدول )4( يو�صح النتائج اخلا�صة بالإجابة عن هذا ال�صوؤال حيث 
يت�ص��ح م��ن اجل��دول  اأن هن��اك موافقة كبرة على ممار�ص��ة العمل التج��اري من قبل اجلامع��ات، من خالل بيع 
%(، واإن�ص��اء ا�ص��تثمارات جتارية ذات  خمرج��ات بع���ض الكلي��ات، وتاأجر واجهات اجلامعات بن�ص��بة )86.7 

اجلدول.  وفق  وهكذا   ،)% عالقة بالكليات، بن�صبة )85.3 
جدول )4(: كيفية قيام اجلامعات بالتمويل الذاتي من خالل العمل التجاري

لنعمالبندم
%ك%ك

6586.71013.3تاأجري واجهات اجلامعة ملحالت جتارية1

6586.71013.3بيع خمرجات بع�س الكليات مثل كلية الزراعة اأو التدبري املنزيل2

اإن�شاء ا�شتثمارات جتارية ذات عالقة بالكليات مثل كليات الهند�شة 3
6485.31114.7وال�شيدلة والطب

1013.36586.7ال�شتثمار يف عمليات ال�شترياد والت�شدير4

1013.36586.7ال�شتثمار يف فتح م�شانع وحمالت جتارية وال�شترياد والت�شدير5

1013.36586.7تاأجري مراكز جتارية داخل اأ�شوار اجلامعة للبيع6

- لالإجاب��ة ع��ن ال�ص��وؤال الراب��ع: ما م�ص��توى ق��درة اجلامعات على القي��ام بالتموي��ل الذاتي من خ��الل زيادة 
الإيرادات اأو تخفي�ض التكاليف؟
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مت ا�صتخدام املتو�صط احل�صابي والن�صبي والنحراف املعياري واختبار T ملعرفة درجة املوافقة املتو�صطة، كما 
 ،)% يف اجلدول )5(، حيث اإن املتو�ص��ط احل�صابي ي�ص��اوي 3.49، واملتو�صط احل�صابي الن�صبي ي�صاوي )69.79 
وقيم��ة الختب��ار 47.43، والقيمة الحتمالية )Sig( ت�ص��اوي 0.000، وهذا يعن��ي اأن هناك موافقة بدرجة 
كب��رة من قب��ل اأفراد العينة على فقرات قدرة اجلامعات على القيام بالتمويل الذاتي ب�ص��كل عام، ومن خالل 
حتليل الفقرات املتعلقة بقدرة اجلامعات على التمويل الذاتي؛ ح�ص��لت الفقرة "يتوفر لدى اجلامعة وحدات 
متخ�ص�ص��ة تهدف اإىل التدريب والتطوير والتاأهيل مبا ينا�ص��ب �ص��وق العمل" على اأعلى درجة موافقة بن�صبة 
�ص��راء  اأموالها يف  ت�ص��تثمر  �ص��ناديق لال�ص��تثمار  "يوجد لدى اجلامعة  الفقرة  بينما ح�ص��لت   ،)%  97.33(
%(، ويع��زو الباحث  الأ�ص��هم وال�ص��ندات و�ص��راء وبي��ع العق��ارات" على اأقل درج��ة موافقة بن�ص��بة )22.93 

انخفا�ض تلك الن�صبة اإىل انخفا�ض املوارد املالية للجامعات، وعدم قدرتها على دفع امل�صاريف ال�صهرية.
اجلدول )5(: املتو�شط احل�شابي والن�شبي والنحراف املعياري واختبار t لقدرة اجلامعات على القيام بالتمويل الذاتي

املتو�صط الفقرةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي 

الن�صبي

قيمة 
الختبار 

t

القيمة 
الحتمالية 

)Sig(
الرتتيب

)1
تتوفر قاعدة بحثية من اإعداد 

اأ�شاتذة اجلامعة ميكن ا�شتغاللها 
يف جلب مردود اقت�شادي للجامعة.

1.950.3238.93-28.12*0.00021

)2
توجد يف اجلامعة خمتربات 

ومراكز علمية جاهزة للتخطيط 
والتنفيذ مل�شاريع م�شرتكة مع 

القطاع اخلا�س
3.910.3478.1323.38*0.0008

يوجد كادر اأكادميي قادر على 3(
0.00013*3.850.4377.0717.38ا�شتثمار املعرفة

)4
توجد اإدارة متخ�ش�شة لت�شويق 
ناجت اجلامعات العلمي والبحثي 

وت�شويق قدراتها واإمكانيتها
2.880.4057.60-2.59*0.00619

)5
يتوفر لدى اجلامعة وحدات 

متخ�ش�شة تهدف اإىل التدريب 
والتطوير والتاأهيل مبا ينا�شب 

�شوق العمل.
4.870.3497.3347.24*0.0001

)6

تقدم اجلامعة ا�شت�شارات 
ودرا�شات ميدانية وفكر اإبداعي 
حلل م�شكالت القطاع الإنتاجي 

واملوؤ�ش�شات املالية والهند�شية 
والقت�شادية

3.890.3977.8719.93*0.00010

)7
تقدم اجلامعة خدمات متنوعة 
للمواطنني )مالية، هند�شية، 

اقت�شادية، ا�شت�شارية، تدريبية( 
2.910.3758.13-2.16*0.01718

)8
تقوم اجلامعة بفتح الدرا�شات 

امل�شائية للتخفيف من اإن�شاء مباين 
وخمتربات ومراكز اإ�شافية.

3.910.4178.1319.22*0.0008
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اجلدول )5(: يتبع

املتو�صط الفقرةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي 

الن�صبي

قيمة 
الختبار 

t

القيمة 
الحتمالية 

)Sig(
الرتتيب

)9
تقوم اجلامعة باإلزام الطالب 

املتخرجني بالتحليل الإح�شائي 
داخل مركز التعليم امل�شتمر 

للجامعة.
1.890.3937.87-24.69*0.00023

)10
ت�شتفيد اجلامعة من طالبها يف 
الف�شل الأخري للتخرج يف العمل 

امليداين داخل وخارج اجلامعة.
1.910.3738.13-25.32*0.00022

)11
تقوم اجلامعة بتنويع ن�شاطاتها يف 
املجال التعليمي مثل اإن�شاء مدار�س 

خا�شة ورو�شات اأطفال.
1.880.3337.60-29.65*0.00024

)12
تقوم اجلامعة بتقدمي برنامج 
�شنوي للتاأهيل والتدريب داخل 

مركز التعليم امل�شتمر
3.960.3579.2024.00*0.0006

)13

تتابع اجلامعة امل�شاريع املقدمة 
من املانحني واملمولني وحت�شر 

نف�شها مقدماً للطلبات املتوقعة من 
املمولني.

3.890.4577.8717.10*0.00010

)14
توجد جلنة خا�شة داخل اجلامعة 
ملتابعة م�شاهمة القطاع اخلا�س يف 

دعم اجلامعة
3.960.4579.2018.54*0.0006

)15

توجد عالقات  لدى جمل�س اأمناء 
اجلامعة ورئي�شها مع اأثرياء 
واأ�شحاب نفوذ للح�شول على 

التمويل الالزم.  
3.830.6076.5311.91*0.00015

توجد لدى اجلامعة �شيا�شة التعليم 16(
0.00010*3.890.4877.8716.07املوازي. 

)17

يتوفر لدى اجلامعة قادة قادرون 
على البحث امل�شتمر عن طرق 

جديدة للتمويل، والبحث امل�شتمر 
عن طرق لتخفي�س التكاليف.

3.840.4776.8015.61*0.00014

)18

يوجد لدى اجلامعة �شناديق 
لال�شتثمار لت�شتثمر اأموالها يف 
�شراء الأ�شهم وال�شندات و�شراء 

وبيع العقارات.
1.150.3922.93-40.92*0.00025
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اجلدول )5(: يتبع

املتو�صط الفقرةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي 

الن�صبي

قيمة 
الختبار 

t

القيمة 
الحتمالية 

)Sig(
الرتتيب

)19
يوجد اأ�ش�س وطرق وا�شحة للتعيني 
داخل اجلامعة، والتعيينات للحاجة 

امللحة فقط.
3.830.3876.5318.79*0.00015

)20
تركز اجلامعة على ال�شتثمارات 

املتنوعة اعتماداً على فكرة اجلامعة 
املنتجة.

2.850.3657.07-3.57*0.00020

)21
ت�شتفيد اجلامعة من موقعها 

ال�شرتاتيجي يف ا�شتغالله 
لإعالنات القطاع اخلا�س.

2.920.3658.40-1.93*0.02917

)22

تعمل اجلامعة على ا�شتحداث 
تخ�ش�شات جديدة جللب زيادة 
يف عدد الطالب وبالتايل زيادة 

الإيرادات
4.830.4596.5335.44*0.0002

)23

تعمل اجلامعة على تخفي�س 
تكاليف الإن�شاءات من خالل 
ال�شتعانة بالفنيني والكادر 

الهند�شي. 
4.810.4696.2734.44*0.0004

)24

تقوم اجلامعة بتجميع م�شرتياتها 
وال�شراء بكميات �شواء للورق 
اأو القرطا�شية اأو امل�شتهلكات 
للمختربات للح�شول على 

خ�شومات عند ال�شراء

4.810.4696.2734.44*0.0004

)25

جتمع كل طلبات ال�شراء اخلا�شة 
بالأق�شام والكليات يف جهة واحدة 

وبالتايل هذا يخف�س تكاليف النقل 
واملوا�شالت.

4.830.4296.5338.12*0.0002

قدرة اجلامعات على القيام بالتمويل 
0.000*3.490.0969.7947.43الذاتي ب�شكل عام

.α ≥0.05  املتو�صط احل�صابي دال اإح�صائيًا عند م�صتوى دللة *

- لالإجابة عن ال�صوؤال اخلام�ض: ما م�صتوى توافر اأبعاد جودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات الفل�صطينية؟
مت ا�ص��تخدام املتو�ص��ط احل�ص��ابي والن�ص��بي والنحراف املعياري واختبار T ملعرفة درجة املوافقة املتو�ص��طة، 
ويت�صح من اجلدول )6( ب�صكل عام اأن املتو�صط احل�صابي ي�صاوي 3.90، واأن املتو�صط احل�صابي الن�صبي ي�صاوي 
Tا 86.16، واأن القيمة الحتمالية )Sig( ت�صاوي 0.000، وهذا يعني اأن هناك  %(، وقيمة اختبار   78.05(
موافق��ة بدرج��ة كب��رة من قبل اأف��راد العينة على فق��رات توفر اأبعاد ج��ودة التعليم اجلامع��ي يف اجلامعات 
الفل�ص��طينية ب�ص��كل عام، وم��ن خالل حتليل الفق��رات املتعلقة  بج��ودة التعليم اجلامعي فقد ح�ص��لت الفقرة 
"ت�صتجيب اجلامعة للتطورات التكنولوجية والتقنية يف طرق التدري�ض والتوا�صل مع طالبها ومع املتخرجني" 
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"توفر اجلامعة بيئة مليئة باجلوائز  الفقرة  %(، بينما ح�ص��لت  على اأعلى درجة موافقة بن�ص��بة )97.60 
%(، وهذه الن�ص��بة  واملكاف��اآت لل��كادر الأكادمي��ي والإداري املتميز" على اأقل درجة موافقة بن�ص��بة )37.07 

املنخف�صة يعزوها الباحث اإىل انخفا�ض الإمكانيات املالية لدى اجلامعات.
جدول )6(: املتو�شط احل�شابي والن�شبي والنحراف املعياري واختبار t مل�شتوى توفر اأبعاد جودة التعليم اجلامعي يف 

اجلامعات الفل�شطينية

املتو�صط الفقرةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي 

الن�صبي

قيمة 
الختبار 

t

القيمة 
الحتمالية 

)Sig(
الرتتيب

)1
تتوفر روؤية ور�شالة وا�شحة 

وحمددة ل�شمان جودة التعليم 
اجلامعي.

4.800.5796.0027.37*0.0007

)2
تدعم اجلامعة تنمية روح الإبداع 

والبتكار وتعزيز روح املبادرة 
والعمل اجلماعي.

3.790.5075.7313.59*0.00021

)3
ت�شجع اجلامعة اأع�شاء هيئة 

التدري�س يف امل�شاركة يف املوؤمترات 
والندوات وور�س العمل املحلية 

والأجنبية.

3.870.4177.3318.14*0.00014

)4
تتوفر لدى اجلامعة اأنظمة ولوائح 

وقوانني داخلية تدعم عمليات 
تطبيق اجلودة.

3.870.3877.3319.77*0.00014

تفعل اجلامعة املراقبة واملراجعة 5(
0.0002*4.840.4096.8039.44ال�شاملة جلميع الربامج املطبقة.

)6
توفر اجلامعة بيئة مليئة باجلوائز 
واملكافاآت للكادر الأكادميي والإداري 

املتميز.
1.850.3637.07-27.88*0.00025

)7
تقدم اجلامعة جوائز لالأكادمييني 

الذين قدموا حلوًل اإبداعية 
مل�شكالت قائمة �شواء للقطاع 

اخلا�س اأو املجتمع.

2.840.3756.80-3.75*0.00023

توجد بيئة مادية وتكنولوجية 8(
0.00010*3.910.3778.1321.00داعمة للتح�شني والتطوير امل�شتمر.

يوجد حتديث م�شتمر يف جتهيزات 9(
0.0006*4.810.4896.2732.40اجلامعة وخمترباتها.

تهتم اجلامعة بكفاءة املتخرجني 10(
0.00016*3.850.3977.0718.84من الناحية النظرية والتطبيقية

)11
تتابع اجلامعة املتخرجني بعد 
تخرجهم وت�شاعدهم يف حل 
م�شكالتهم يف ميدان العمل.

1.880.3337.60-29.65*0.00024
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اجلدول )6(: يتبع

املتو�صط الفقرةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي 

الن�صبي

قيمة 
الختبار 

t

القيمة 
الحتمالية 

)Sig(
الرتتيب

)12
ت�شتجيب اجلامعة لطلبات القطاع 

اخلا�س واملجتمع يف املتطلبات 
املطلوب توفرها يف املتخرجني.

2.930.3458.67-1.69*0.04822

)13

ت�شتجيب اجلامعة للتطورات 
التكنولوجية والتقنية يف طرق 
التدري�س والتوا�شل مع طالبها 

واملتخرجني منها.

4.880.3397.6049.77*0.0001

تلتزم اجلامعة بتطوير مكتبتها من 14(
0.00011*3.890.3577.8722.01الكتب والأبحاث ب�شكل م�شتمر. 

تلتزم اجلامعة بامل�شاركة يف  قواعد 15(
0.0009*3.920.3978.4020.19الأبحاث، وجتدد ا�شرتاكها �شنوياً. 

تلتزم اجلامعة بربامج اإدارة اجلودة 16(
0.0002*4.840.4496.8036.53لكل الكليات والأق�شام والن�شاطات

تهتم اجلامعة بجودة الكتب 17(
0.00016*3.850.4377.0717.38واملوؤلفات العلمية 

)18
تعترب اجلامعة اأن من اأهم موؤ�شرات 
جناح املتخرجني هو وجود متخرج 

قادر على الإبداع والبتكار.
3.850.3977.0718.84*0.00016

تقوم اجلامعة مبوائمة املخرجات 19(
0.00020*3.810.4676.2715.45مع احتياجات �شوق العمل

)20
يوجد حتديد وا�شح ودقيق لأهداف 

الربامج الدرا�شية التي تقدمها 
اجلامعة.

4.840.4096.8039.44*0.0002

تقدم اجلامعة خدماتها للطالب 21(
0.00016*3.850.3677.0720.75ول�شوق العمل وفق توقعاتهم. 

توفر اجلامعة معايري مو�شوعية 22(
0.00013*3.880.3777.6020.81وحديثة لتقومي اأداء الأكادمييني

)23
تخ�ش�س اجلامعة مكافاآت 

ت�شجيعية للمبدعني يف جمال 
التدري�س والبحث العلمي املتميز. 

3.960.3879.2021.68*0.0008

)24
تعقد اجلامعة حلقات نقا�س 

م�شتمر ملا يتعلق بجودة اخلدمات 
التعليمية.

4.840.4096.8039.44*0.0002
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اجلدول )6(: يتبع

املتو�صط الفقرةم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي 

الن�صبي

قيمة 
الختبار 

t

القيمة 
الحتمالية 

)Sig(
الرتتيب

)25
تقوم اجلامعة بتطوير ال�شراكة 

والتعاون مع اجلامعات واملوؤ�ش�شات 
املجتمعية الأخرى

3.890.3577.8722.01*0.00011

0.000*3.900.0978.0586.16توافر جودة التعليم اجلامعي ب�شكل عام

.α ≥0.05  املتو�صط احل�صابي دال اإح�صائيًا عند م�صتوى دللة *

اختبار فر�صيات الدرا�صة:
الفر�ص��ية الأوىل: ل توج��د عالق��ة ذات دلل��ة اإح�ص��ائية عند م�ص��توى معنوي��ة )α ≥0.05( ب��ني التمويل 

الذاتي وحت�صني جودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات الفل�صطينية. 
لختبار هذه الفر�ص��ية مت ا�ص��تخدام اختبار " معامل بر�صون لالرتباط " ملعرفة ما اإذا كان هناك عالقة بني 
التموي��ل الذاتي وحت�ص��ني ج��ودة التعليم اجلامع��ي يف اجلامعات الفل�ص��طينية، واجلدول )7( يب��ني اأن معامل 
الرتب��اط ي�ص��اوي 352. ، واأن القيم��ة الحتمالي��ة ).Sig( ت�ص��اوي 0.000، وه��ي اأق��ل من م�ص��توى الدللة                    
αا≥ 0.05، وبالتايل مت رف�ض الفر�صية القائلة ب�: ل توجد عالقة ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى معنوية 
)αا≥0.05( بني التمويل الذاتي وحت�صني جودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات الفل�صطينية، وقبول الفر�صية 
البديلة، وهذا يدل على �صرورة اهتمام اجلامعات بتحقيق التمويل الذاتي لعالقته املبا�صرة والقوية بتحقيق 

اجلودة. 
جدول )7(: معامل الرتباط بني التمويل الذاتي وحت�شني جودة التعليم اجلامعي

معامل بر�صون الفر�صية
لالرتباط

القيمة الحتمالية 
).Sig(

ل توجد عالقة ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى معنوية )α ا≥0.05( بني 
0.000*352.التمويل الذاتي وحت�شني جودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات الفل�شطينية.

.α ≥0.05  الرتباط دال اإح�صائيًا عند م�صتوى دللة *

الفر�ص��ية الثانية: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�ص��ائية عند م�ص��توى معنوية )αا≥0.05( للتمويل الذاتي على 
حت�صني جودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات الفل�صطينية.

لختبار هذه الفر�ص��ية مت ا�ص��تخدام اختبار "حتليل النحدار اخلطي الب�ص��يط" ملعرفة ما اإذا كان هناك اأثر 
للتمويل الذاتي على حت�ص��ني جودة التعليم اجلامعي. ويت�ص��ح من اجلدول )8( اأن معامل الرتباط = 0.352، 
%( م��ن التغر يف جودة التعلي��م اجلامعي يف اجلامعات  ومعام��ل التحدي��د = 0.125، وه��ذا يعن��ي اأن )12.5 
%( قد ترجع  الفل�ص��طينية )املتغر التابع( مت تف�ص��ره من خالل العالقة اخلطية، والن�صبة املتبقية )87.5 
اإىل عوام��ل اأخ��رى توؤثر يف حت�ص��ني ج��ودة التعلي��م اجلامع��ي يف اجلامعات الفل�ص��طينية، وبالت��ايل مت رف�ض 
الفر�صية القائلة ب�: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�صائية عند م�صتوى معنوية )αا≥0.05( للتمويل الذاتي على 
حت�صني جودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات الفل�صطينية، وقبول الفر�صية البديلة، وبالتايل ميكن اعتبار اأن 

نتيجة هذا الختبار هو النموذج املقرتح لقيا�ض التغر يف جودة التعليم اجلامعي.
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جدول )8(: حتليل النحدار اخلطي الب�شيط

القيمة الحتمالية Sig.قيمة اختبار Tمعامالت النحداراملتغر امل�صتقل
2.1754.3910.000املقدار الثابت

0.3413.5000.000 التمويل الذاتي

معامل التحديد = 0.125معامل الرتباط = 0.352

الفر�ص��ية الثالث��ة: ل توج��د فروق ذات دللة اإح�ص��ائية عند م�ص��توى دلل��ة )αا≥ 0.05( بني متو�ص��طات 
اإجاب��ات املبحوث��ني حول التمويل الذاتي وعالقت��ه بجودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات الفل�ص��طينية تعزى 

للبيانات ال�صخ�صية )اجلامعة، امل�صمى الوظيفي(.
لختب��ار هذه الفر�ص��ية مت ا�ص��تخدام اختبار " التباي��ن الأحادي"  ملعرفة ما اإذا كان هن��اك فروق ذات دللة 
اإح�ص��ائية وهذا الختبار معلمي ي�ص��لح ملقارنة 3 متو�ص��طات اأو اأكرث. ومن النتائج املو�ص��حة يف اجلدول )9( 
تب��ني اأن القيم��ة الحتمالية ).Sig( اأكرب من م�ص��توى الدللة 0.05 للمتغرين، وبذلك ميكن ا�ص��تنتاج قبول 
الفر�ص��ية القائلة ب�: ل توجد فروق ذات دللة اإح�ص��ائية عند م�ص��توى دللة )αا≥ 0.05( بني متو�ص��طات 
اإجاب��ات املبحوث��ني حول التمويل الذاتي وعالقت��ه بجودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات الفل�ص��طينية تعزى 

للبيانات ال�صخ�صية )اجلامعة، امل�صمى الوظيفي(.
جدول )9(: نتائج اختبار "التباين الأحادي" – البيانات ال�شخ�شية

القيمة الحتمالية ).Sig(قيمة الختبارا�صم الختبارالبيانات ال�صخ�صية
0.5300.591التباين الأحادياجلامعة

1.1420.325التباين الأحاديامل�شمى الوظيفي

* الرتباط دال اإح�صائيًا عند م�صتوى دللة  αا≥ 0.05.

النتائج:
ميك��ن بي��ان اأهم النتائج التي مت التو�ص��ل اإليها من خالل عر�ض اجلدول الآتي بالعتماد على نتائج الدرا�ص��ة 

امليدانية:

النتائجفر�صيات البحثاأهداف البحثم�صكلة البحث
كيف متول اجلامعات 

الفل�شطينية ذاتها يف ظل 
زيادة التكاليف وامل�شاريف 

املطلوبة؟ 

التعرف على طرق وو�شائل 
التمويل الذاتي للجامعات 

الفل�شطينية.
ل توجد فر�شية )الإجابة 

عن �شوؤال بحثي(
81.87% من خالل رفع 
ر�شوم ال�شاعات الدرا�شية 

ما الآثار املرتتبة على قيام 
اجلامعات بالتمويل الذاتي؟

الك�شف عن الآثار املرتتبة 
على التمويل الذاتي 

للجامعات
ل توجد فر�شية )الإجابة 

عن �شوؤال بحثي(
88% التحكم ب�شكل اأكرب يف 

قراراتها من اأهم الآثار

هل ميكن للجامعات 
الفل�شطينية اأن تقوم  

بالتمويل الذاتي من خالل 
العمل التجاري؟

التعرف على اإمكانية 
قيام اجلامعات بالتمويل 

الذاتي من خالل الأن�شطة 
التجارية

ل توجد فر�شية )الإجابة 
عن �شوؤال بحثي(

86.7% من خالل بيع 
بع�س خمرجات الكليات 

مثل كليات الزراعة
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ما هي قدرة اجلامعات على 
القيام بالتمويل الذاتي؟

التعرف على قدرة 
اجلامعات على حتقيق 

التمويل الذاتي.
ل توجد فر�شية )الإجابة 

عن �شوؤال بحثي(
69.79% قدرة اجلامعات 
على القيام بالتمويل الذاتي

ما هي اأبعاد جودة التعليم 
اجلامعي يف اجلامعات 

الفل�شطينية؟

التعرف على املمار�شات 
املتبعة يف اجلامعات لتحقيق 

جودة التعليم اجلامعي 
ل توجد فر�شية )الإجابة 

عن �شوؤال بحثي(
78.05% توفر جودة 

التعليم اجلامعي

ما هو اأثر التمويل الذاتي يف 
اجلامعات الفل�شطينية على 

جودة التعليم اجلامعي؟

التعرف على اأثر التمويل 
الذاتي على حت�شني جودة 

التعليم اجلامعي يف 
اجلامعات 

ل توجد عالقة ذات دللة 
اإح�شائية بني التمويل 

الذاتي للجامعات 
وحت�شني جودة التعليم 

اجلامعي.

رف�س الفر�شية ال�شفرية 
اأي توجد عالقة ذات دللة 

اإح�شائية بني املتغريات

دللة  ذات  اأثر  يوجد  "ل 
اإح�شائية للتمويل الذاتي 

للجامعات على حت�شني 
جودة التعليم اجلامعي.

رف�س الفر�شية ال�شفرية 
اأي يوجد اأثر ذات دللة 
اإح�شائية بني املتغريات

هل توجد فروق ذات دللة 
اإح�شائية بني ا�شتجابات اأفراد 
العينة اجتاه قدرة اجلامعات 

على التمويل الذاتي تبعاً 
للمتغريات الدميوغرافية

الك�شف عن الفروق ذات 
الدللة الإح�شائية بني 
ا�شتجابات اأفراد العينة 
جتاه قدرة اجلامعات 

على التمويل الذاتي تبعاً 
للمتغريات الدميوغرافية

ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�شائية يف ا�شتجابات 

اأفراد العينة لقدرة 
اجلامعات على التمويل 

الذاتي تبعاً للم�شمى 
الوظيفي

قبول الفر�شية ال�شفرية 
اأي ل توجد فروق ذات دللة 

اإح�شائية يف ا�شتجابات 
اأفراد العينة تبعاً امل�شمى 

الوظيفي.  

ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�شائية يف ا�شتجابات 

اأفراد العينة مل�شتوى جودة 
التعليم اجلامعي تبعاً 

ل�شم اجلامعة.

قبول الفر�شية ال�شفرية 
اأي ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�شائية يف ا�شتجابات اأفراد 
العينة تبعاً ل�شم اجلامعة.  

ما الإطار املقرتح لتحقيق 
التمويل الذاتي يف اجلامعات 

الفل�شطينية؟ 

تقدمي الإطار املقرتح 
لتحقيق التمويل الذاتي 

يف اجلامعات الفل�شطينية 
للو�شول اإىل جودة التعليم 

اجلامعي.

ل توجد فر�شية )الإجابة 
عن �شوؤال بحثي(

مت تقدمي الإطار املقرتح يف 
نهاية الإطار النظري واثبت 

فعاليته ويو�شي الباحث 
بتطبيقه

مناقشة النتائج:
الإطار املقرتح للتمويل الذاتي يف اجلامعات  لتح�صني جودة التعليم اجلامعي

اعتم��د الإط��ار املقرتح على الإط��ار النظري للبحث والنتائ��ج امليدانية، بالإ�ص��افة اإىل بع�ض املراجع يف 
مو�ص��وع التمويل الذاتي وجودة التعليم اجلامعي، وي�ص��تمل هذا الإطار على جمموعة من املراحل الرئي�ص��ة، 
بالإ�ص��افة اإىل ا�ص��رتاتيجيات وو�ص��ائل لتحقيق تلك املراحل، حيث يبني هذا الإطار ا�ص��رتاتيجيات لإمكانية 
تنمي��ة واإدارة التموي��ل الذاتي يف اجلامعات، وبالتايل هذا ي�ص��اعد على اتباع ا�ص��رتاتيجيات فعالة لتح�ص��ني 

جودة التعليم اجلامعي.
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وتبداأ مراحل الإطار املقرتح باملدخالت، وهي عبارة عن توفر جمموعة من املقومات اأو الركائز الأ�صا�صية 
يف اجلامع��ات وه��ذه املقومات تعترب موج��ودة يف كل اجلامعات، ولكن مدى الهتمام به��ا وتطويرها يختلف من 
مرحل��ة اإىل اأخ��رى، فكلم��ا زاد اهتمام اجلامعات بتلك املقومات اأدى ذلك اإىل و�ص��ع طرق وو�ص��ائل لتطويرها، 
واأدى اأي�ص��ًا اإىل تنمي��ة واإدارة التموي��ل الذاتي ب�ص��كل متميز، والقيام بعمل �ص��راكات مع املوؤ�ص�ص��ات البحثية 
واجلامعات، وال�ص��تفادة من التكنولوجيا احلديثة، والتطوير امل�ص��تمر للمناهج، وم�صاركة املوظفني يف البحث 
عن م�ص��ادر للتمويل، ودعم الطالب، ودرا�ص��ة �ص��وق العمل، والهتمام مب�ص��اركة العاملني يف بع�ض الأق�ص��ام يف 
اتخ��اذ الق��رارات، ودعم الإدارة العليا لال�ص��تعانة بالقطاع اخلا�ض وال�ص��راكة، والعم��ل على وجود تغرات يف 
فك��ر وت�ص��رفات القادة مبا يتالءم م��ع قبول البحث عن م�ص��ادر متنوعة، ودعم البح��وث العلمية التطبيقية، 
وحتفيز العاملني لإعداد اأبحاث، مع �صرورة تو�صيع نظام التعليم املفتوح، وا�صتخدام التقنيات احلديثة يف بث 

املحا�صرات مما يوؤدي اإىل خف�ض التكاليف وزيادة اجلودة.
وميكن اأي�صًا اإعادة النظر يف الر�صوم الدرا�صية، والعتماد على ا�صرتاتيجية التوظيف املوؤقت، وكل ذلك 
يعترب مبثابة العمليات يف الإطار املقرتح، ومع تفاعل كل تلك املتغرات يف مرحلة العمليات تظهر نتائج الإطار 
املق��رتح واملتمثل��ة يف حتقيق فعالية تنمية واإدارة التمويل الذاتي، مع و�ص��ع برامج وا�ص��رتاتيجيات لتح�ص��ني 
ج��ودة التعلي��م اجلامع��ي، وه��ذه الربامج ميكن و�ص��عها عل��ى م�ص��توى اجلامعة من خ��الل الهي��اكل التنظيمية 
وامل�ص��تويات الإداري��ة واللوائ��ح والقوان��ني واأ�ص��اليب املتابع��ة املتبعة ومدى دع��م الإدارة العلي��ا، اأو من خالل 
حت�ص��ني اجلودة عل��ى امل�ص��توى الإداري والأكادميي، ويف النهاية ن�ص��ل اإىل التقييم واملتابع��ة واللذين يتم من 
خاللهم��ا قيا���ض مدى الفعالية يف حت�ص��ني ج��ودة التعلي��م اجلامعي، وميكن بي��ان مراحل الإط��ار املقرتح وفق 

الأمنوذج واملراحل الآتية:
املرحلة الأوىل: املدخالت:

تتمثل يف توفر جمموعة من املقومات الأ�صا�صية لتنمية اإدارة التمويل الذاتي، وهذه املقومات تعترب مدخالت، 
وه��ذه املدخالت ت�ص��مل جانب��ني: الأول يه��دف اإىل تخفي���ض التكاليف، والث��اين يهدف اإىل البت��كار وزيادة 
التموي��ل، حي��ث تتفاعل تل��ك املدخالت مع��ا لتنتقل اإىل مرحل��ة العملي��ات، وميكن بيان ه��ذه املراحل وطرق 

تطويرها وتنميتها وفق الآتي:
تطبي��ق ا�ص��رتاتيجية التوظي��ف املوؤق��ت: نعلم باأن اجلامع��ات تتحمل مبال��غ كبرة عن��د اعتمادها على   .1
ا�ص��رتاتيجة التوظيف الدائم، وبالتايل فاإن ا�ص��رتاتيجية التوظيف املوؤق��ت ميكن اأن تخف�ض اأغلب تلك 
التكالي��ف، فالأجر ل يدفع اإل اإذا قام املحا�ص��ر بتدري�ض عبء ي�ص��تحق عليه مكاف��اأة مالية، وقد اأثبتت 
العديد من الدرا�ص��ات اأن ا�ص��رتاتيجية التوظيف املوؤقت لها دور اإيجابي وفعال يف زيادة كفاءة الأداء يف 

اجلامعات، ويعترب ذلك حافزًا على اتباع تلك ال�صرتاتيجة التي تخف�ض التكاليف، وحتقيق اجلودة.
العتم��اد عل��ى التكنولوجي��ا: ميكن للجامعات العتماد عل��ى التكنولوجيا لإيجاد ط��رق جديدة لإلقاء   .2
املحا�ص��رات ب��دل ً م��ن الط��رق التقليدية، فيتم مث��اًل العتماد على ال�ص��فوف الفرتا�ص��ية، فه��ذا يقلل 
تكاليف وجود العديد من ال�صعب واملحا�صرات، واأثبتت الدرا�صات اأي�صًا جودة العتماد على التكنولوجيا  
يف التدري�ض وميكن تطوير قدرات الطالب من خالل التقنية، وميكن العتماد على الربامج والنرتنت يف 
تقلي��ل ع��دد الإداريني العاملني يف اجلامعات، فيمكن للطالب احل�ص��ول على اأي خدم��ات اإدارية من خالل 
�صفحته على موقع اجلامعة، وميكن مرا�صلة اجلامعات والن�صر يف جمالتها، ومعرفة اأي خدمات من خالل 

موقع اجلامعة.
مطابع م�ص��تقلة داخل اجلامعات: ميكن للجامعات تخفي�ض تكالي��ف اإنتاجها للكتب واملجالت العلمية، اأو   .3
تق��دمي خدم��ات للجامعات الأخرى اأو الوزارات احلكومية من طباعة اأو تغليف اأو ن�ص��ر من خالل املطابع 

اجلامعية.
مراك��ز بحثي��ة: ميكن للجامعات اإقامة مراك��ز علمية للبحث والتطبيق، مع حث اأع�ص��اء هيئة التدري�ض   .4
على اإيجاد حلول مبتكرة وجديدة للم�صكالت التي تعاين منها الهيئات والوزارات واملجتمع املحلي، وتقوم 
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اجلامع��ة بت�ص��ويقها والرتويج لتلك احللول، مع الرتكيز على الأبح��اث التطبيقية، وتعمل اجلامعات على 
تقدمي اجلوائز لالأبحاث املميزة.

خمت��ربات علمي��ة وهند�ص��ية: ميك��ن للجامعات ال�ص��تفادة م��ن املختربات العلمي��ة داخل كلي��ات العلوم   .5
لإج��راء الفحو���ض بدق��ة عالي��ة للم�صت�ص��فيات والهيئ��ات الأخ��رى ولالأف��راد، وميكن ال�ص��تعانة اأي�ص��ا 
مبختربات اأق�ص��ام الهند�ص��ة وتقدمي اخلدمات الهند�صية والبحث عن امل�ص��كالت التي تعاين منها الدولة 

واملجتمع وتقدمي احللول مبقابل مادي.
التعلي��م امل�ص��تمر: ميك��ن للجامع��ات ال�ص��تفادة من تق��دمي اخلدم��ات التعليمي��ة للط��الب وللمجتمع من   .6
خالل برنامج التعليم امل�ص��تمر الذي ميكن اأن يقدم دورات �ص��ريعة ودبلوم للمخت�ص��ني �ص��واء يف اللغة اأو 
التكنولوجي��ا اأو احلا�ص��وب، واأن يك��ون عم��ل برنام��ج التعليم امل�ص��تمر على مدار ال�ص��نة م��ع الرتكيز على 

الف�صل ال�صيفي.
ال�صتفادة من تخ�ص�صات الكليات: ميكن للجامعات اأن ت�صتفيد من كلياتها بح�صب كل تخ�ص�ض، فت�صتفيد   .7
من كلية الرتبية الريا�ص��ية من حيث ا�صتغالل مالعبها للتاأجر اأو اأماكن ال�صباحة اأو الأدوات الريا�صية 
حت��ى التعاق��د مع جهات اأخ��رى يف توفر حكام ومدربني م��ن طالب الكلية، وكذلك ال�ص��تفادة من طالب 
ق�صم الهند�صة يف الإن�صاءات والطرق والتحكيم الهند�صي، وال�صتفادة من كليات اأ�صول الدين وال�صريعة 
يف التحكيم ال�صرعي وحل النزاعات، وكذلك باقي كليات اجلامعة، ومثاًل ال�صتفادة من اأق�صام القت�صاد 
يف تقدمي ال�صت�ص��ارات والن�صائح القت�صادية واملالية على م�صتوى املوؤ�ص�صات املالية، وتقدمي ا�صت�صارات 

للجهات املعنية بخ�صو�ض اأ�صعار الفائدة اأو ال�صيا�صات النقدية واملالية.
ال�صتفادة من مرافق اجلامعة: ميكن للجامعات ال�صتفادة من واجهات اجلامعات للتاأجر، وكذلك تاأجر   .8
اأماك��ن داخل اجلامعة ل�ص��ركات الت�ص��الت واجل��والت، واأي�ص��ًا للمكتبات داخل ح��رم اجلامعة، وميكن 
تاأج��ر اأماك��ن تب��اع فيها بع�ض املنتج��ات املحددة واملقنن��ة من قب��ل اإدارة اجلامعة، مثل بي��ع عباءات يف 
كليات الطالبات يف اأماكن جانبية وبعيدة نوعا ما عن مرافق الإدارة والقاعات الدرا�صية، وال�صتفادة من 

اأر�صية اجلامعة ب�صكل �صنوي لتاأجرها كمعار�ض. 
معر�ض الكتاب: اأن تقييم اجلامعات معر�ض كتاب �صنوي بالتفاق مع دور الن�صر ويتم تاأجر مكان حمدد   .9

لكل دار ن�صر حملية ودولية، وت�صهيل نقل وا�صت�صافة دور الن�صر اخلارجية.
10. الإعالنات: اأن ت�ص��تغل اجلامعات اأوقات املنا�ص��بات مثل حفالت التخرج اأو وقت طلبات التحاق الطالب 

اجلدد بالتفاق مع املوؤ�ص�صات وال�صركات والبنوك لتكون اإعالناتهم يف الواجهات. 
11. اللغات والرتجمة: ميكن للجامعات ال�ص��تفادة من تخ�ص�صات طالبها من خالل تقدمي خدمات للجمهور 
اأو الط��الب يف الأق�ص��ام الأخ��رى، اأو طالب املدار���ض اأو اجلامع��ات اأو املجتمع املحل��ي يف الرتجمة وتعليم 

اللغات الأجنبية.
12.  متوي��ل مراك��ز البح��ث: عق��د اتفاقيات مع القط��اع اخلا�ض لتموي��ل مراكز البحث العلم��ي، بحيث يتم 

تقدمي خدمات للقطاع اخلا�ض �صواء يف ت�صويق املخرجات اأو بيع اخلدمات.
13. متابع��ة تكلف��ة الطالب اجلامع��ي: يجب على اجلامعات التاأك��د من درجة الفعالية التي ت�ص��تخدم فيها 
موارد اجلامعات، واإجراء مقارنات م�ص��تمرة بني اجلامعات من حيث تكلفة الطالب اجلامعي ومقارنتها مع 

�صنوات �صابقة، ومقارنتها اأي�صًا مع الإيرادات املح�صلة، وكل ذلك ي�صاعد يف متابعة اإيرادات اجلامعات. 
14. البع��د ع��ن ازدواجية املباين والتجهيزات: يف بع�ض اجلامعات تلجاأ اإىل الف�ص��ل بني الطالب والطالبات 
بحيث يكون لكل منهما مباٍن خا�ص��ة ومعامل خا�ص��ة واأدوات وجتهيزات خا�ص��ة، فهذا يزيد من التكاليف 
الراأ�ص��مالية ب�ص��كل كبر، كما يزيد من التكاليف الت�ص��غيلية اأي�ص��ًا، مما يوؤدي اإىل هدر كبر يف اإيرادات 
اجلامع��ات، وميك��ن لتلك اجلامع��ات اأن تعو�ض ذلك من خالل تق�ص��يم الأيام و�ص��اعات الي��وم بني الطالب 
والطالبات، واأي�صًا اجتاه كل ق�صم اأو كل كلية اأن تكون اأدواتها وجتهيزاتها ومعاملها م�صتقلة وعلى حدة، 

هذا بالطبع يوؤدي اإىل زيادة التكاليف.
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15. عقود مع منظمات وموؤ�ص�ص��ات: اأن تقوم اجلامعات بعقد اتفاقيات مع ال�ص��ركات واملوؤ�ص�ص��ات، حيث تقوم 
اجلامع��ات م��ن خالل تل��ك التفاقيات بتقدمي دورات تدريبي��ة وتاأهيل للعاملني واملوظفني يف ال�ص��ركات 
بالإ�ص��افة اإىل توف��ر املعام��ل واملخت��ربات داخ��ل اجلامع��ات لال�ص��تعانة بها م��ن قبل موظفي ال�ص��ركات 
واملوؤ�ص�ص��ات، ومقابل ذلك تقوم ال�صركات بتقدمي مبالغ لدعم الطالب والبحث العلمي وتطبيق الأبحاث، 

والإنفاق على البتعاث اخلارجي لالأكادمييني.
املرحلة الثانية: العمليات:

ه��ي تتمث��ل يف دم��ج اأن�ص��طة اإج��راءات كل من املدخ��الت ال�ص��ابقة واإدخاله��ا كاأداة للتغير عل��ى العمل داخل 
اجلامع��ات، فال�ص��تعانة بجمي��ع ط��رق التموي��ل احلكوم��ي، واخلا���ض، والتربع��ات الداخلي��ة واخلارجي��ة، 
وال�ص��تفادة من مراكز وممتلكات اجلامعات وال�صتعانة باأبحاث الباحثني املتميزين التي يف مقدمتها الأبحاث 
التطبيقي��ة، وال�ص��تمرار يف رعاي��ة الباحث��ني والأبح��اث التي حتق��ق التنمي��ة والتطوير للجامع��ة وللقطاع 
اخلا�ض، وا�ص��تعانة اجلامعات بالكادر الأكادميي والإداري املميز، و�صاحب الكفاءة يف املجال البحثي والعلمي، 
وميك��ن ال�ص��تفادة منهم يف خدمة ال�ص��ركات واملوؤ�ص�ص��ات التي تربطها �ص��راكة مع اجلامع��ات، وبالتايل تخلق 
اجلامعة ا�ص��تمرارية يف التمويل، وا�ص��تخدامهم طرق حديثة يف التوا�ص��ل )غرف افرتا�صية( مع بع�صهم ومع 
الط��الب، م��ع �ص��رورة مقارنة م�ص��تمرة لالإي��رادات التي حت�ص��ل عليها اجلامع��ات ونفقاتها، مبا ي�ص��من البحث 
امل�ص��تمر عن التمويل الداخلي واخلارجي الذي يغطي تلك النفقات وي�ص��ع الحتياطي واملخ�ص�ص��ات ملواجهة 

اخل�صائر والنفقات املحتملة وغر املتوقعة.
املرحلة الثالثة: النتائج )املخرجات(

تتمث��ل النتائ��ج يف الإط��ار املق��رتح بالو�ص��ول اإىل فعالي��ة تطبيق ج��ودة التعلي��م اجلامعي داخ��ل اجلامعات، 
فالتمويل الذاتي لكي يحقق جودة التعليم اجلامعي ب�ص��كل فعال ل بد من القيام بو�ص��ع الإجراءات والربامج  

التنفيذية لتحقيقها، وهذه الإجراءات والربامج ت�صتمل على:
1. �صمان اجلودة يف اجلامعات:

روؤية وا�ص��حة ومعلنة، ور�ص��الة خمت�ص��رة،  واأه��داف وا�ص��رتاتيجيات واإجراءات وو�ص��ائل تكون غايتها   -
�صمان اجلودة.

نظام اإداري واأكادميي حمكم تكون غايته حتقيق اجلودة، ومقررات درا�صية تتحدث عن �صمان اجلودة يف   -
اجلامعات.

2. اجلودة يف املناخ التنظيمي للجامعات:
وجود هيكل تنظيمي مرن، ووجود دائرة م�ص��تقلة ل�ص��مان اجلودة، ووجود اآلي��ات حمددة لتقييم الأداء   -

وتقدمي النتائج.
وجود قوانني ولوائح تدعم وت�صاند تطبيق اجلودة، و�صرورة وجود اأدلة للعمليات الإدارية والإجراءات   -

والنماذج.
3. اجلودة يف البيئة املادية والتكنولوجية للجامعات:

وج��ود  غ��رف خم�ص�ص��ة ذات موا�ص��فات مقبول��ة، ووج��ود قاعات درا�ص��ية منا�ص��بة من حيث الإ�ص��اءة   -
والتهوية.

وج��ود �ص��بكة انرتنت خا�ص��ة بالط��الب ووج��ود اأجه��زة كمبيوت��ر، والهتم��ام بالتكنولوجي��ا الإدارية   -
والأكادميية.  

4. اجلودة يف البحث العلمي:
النظر اإىل املهارات واخلربات والقدرات الفنية والإن�ص��انية والبتكارية والأبحاث والإجناز العلمي عند   -

ترقية العاملني.
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دعم وترقية الباحثني املتميزين واملبدعني، والهتمام بالأبحاث التي تخدم القطاع اخلا�ض، والأبحاث   -
التطبيقية.

5. اجلودة يف املتخرجني:
متخرجو اجلامعة لهم �ص��معة ممتازة يف �ص��وق العمل، وغلى اجلامعة مراعاة اآراء ال�صركات واملوؤ�ص�صات يف   -

تطوير املتخرجني.
تتابع اجلامعة متخرجيها من خالل جهة م�صئولة عن متابعة املتخرجني، تربط اجلامعة بني تخ�ص�صاتها   -

وحاجات املجتمع.
6. اجلودة يف قيادة اجلامعات:

يتبع القادة �صيا�صة الباب املفتوح، بحيث يدعم القادة ممار�صة �صمان اجلودة.  -
يتقبل املدراء النقد البناء من العاملني، وي�ص��عون برامج للتنمية والتطوير، وي�ص��ارك القادة العاملون يف   -

اتخاذ القرارات.
7. اجلودة يف العالقات:

عقد ندوات ولقاءات م�صتمرة جتمع اجلامعات مع القطاع اخلا�ض، وعقد لقاءات بني العاملني يف اجلامعة   -
واملجتمع. 

البتع��اث للخ��ارج لنق��ل جتارب النج��اح واخل��ربات، وتنظيم رحالت علمي��ة، وزيارة اجلامع��ات الأخرى   -
واملراكز البحثية. 

املرحلة الرابعة: املتابعة والتقييم:
من اأجل احلكم على مدى فعالية الإطار املقرتح املتعلق بتطوير وتنمية التمويل الذاتي ل بد من حتديد مدى 
الفعالية التي حققتها الربامج وال�صرتاتيجيات التي و�صعت لتح�صني جودة التعليم اجلامعي، فيتم قيا�ض كل 
الربنام��ج وال�ص��رتاتيجيات التي ذكرت يف املرحلة ال�ص��ابقة، وبالتايل ن�ص��تطيع الوقوف عل��ى فعالية اأو عدم 
فعالي��ة كل ا�ص��رتاتيجية وقيا���ض النحرافات يف التطبيق ويف التاأثر على اأ�ص��ل م�ص��كلة البحث وهو حت�ص��ني 

جودة التعليم اجلامعي، لذلك يو�صي الباحث ب�صرورة اعتماد هذا الإطار املقرتح.
االستنتاجات: 

من خالل العر�ض ال�صابق ميكن ا�صتنتاج الآتي: 
تبني اأن اجلامعات الفل�صطينية تقوم بتمويل ذاتها يف ظل زيادة التكاليف من خالل رفع الر�صوم الدرا�صية   .1
ب�صكل اأ�صا�صي، وبعد ذلك يتم العتماد على رفع الر�صوم الإ�صافية، وكذلك البحث عن متويل خارجي من 

خالل املنح والهبات.
اأظه��رت النتائ��ج اأن اجلامع��ات تق��وم بالبح��ث عن التموي��ل الذاتي ويرتت��ب على ذلك حتك��م اجلامعات   .2
%(، وزي��ادة جودة خمرجاتها حيث ح�ص��لت على ن�ص��بة      بقراراته��ا ب�ص��كل اأك��رب، وذل��ك بن�ص��بة )88 

.)%  86.7( بن�صبة  وذلك  قياداتها  كفاءة  على  اأي�صًا  ويدل   ،)%  86.7(
تب��ني اإمكاني��ة قيام اجلامع��ات الفل�ص��طينية بالتمويل الذاتي من خ��الل العمل التجاري فكانت الن�ص��بة   .3
اإىل بيع  %(، بالإ�ص��افة  الأكرب لتاأجر واجهات اجلامعات ملحالت جتارية، فح�ص��لت على ن�ص��بة )86.7 

خمرجات بع�ض الكليات مثل كلية الزراعة اأو التدبر املنزيل وغرها.
ك�ص��فت النتائ��ج اأن هن��اك موافقة بدرجة كبرة من قب��ل اأفراد العينة على ق��درة اجلامعات على القيام   .4
بالتمويل الذاتي ب�ص��كل عام، وح�ص��لت الن�صبة الأكرب لتوافر وحدات متخ�ص�صة يف اجلامعات تهدف اإىل 

التدريب والتطوير والتاأهيل مبا ينا�صب �صوق العمل.
اأظه��رت النتائ��ج اأن هن��اك موافق��ة بدرجة كبرة م��ن قبل اأفراد العين��ة على فقرات توف��ر اأبعاد جودة   .5
التعلي��م اجلامع��ي يف اجلامع��ات الفل�ص��طينية ب�ص��كل ع��ام، وح�ص��لت الن�ص��بة الأك��رب لتواف��ر التطورات 
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التكنولوجية والتقنية يف طرق التدري�ض والتوا�صل مع طالبها ومتخرجيها.
تبني اأنه توجد عالقة ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى معني )α ≥0.05( بني التمويل الذاتي وحت�صني   .6
ج��ودة التعلي��م اجلامع��ي يف اجلامعات الفل�ص��طينية، وهذا يدل على �ص��رورة اهتم��ام اجلامعات بتحقيق 

التمويل الذاتي لعالقته املبا�صرة والقوية بتحقيق اجلودة.
تب��ني اأن ن�ص��بة )12.5 %( م��ن التغ��ر يف ج��ودة التعليم اجلامع��ي يف اجلامعات الفل�ص��طينية )املتغر   .7
%( قد ترج��ع اإىل عوامل  التاب��ع( مت تف�ص��ره من خ��الل العالقة اخلطية، والن�ص��بة املتبقي��ة )87.5 

اأخرى توؤثر يف حت�صني جودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات الفل�صطينية.
تب��ني اأن��ه ل توجد فروق ذات دللة اإح�ص��ائية عند م�ص��توى دللة )α≥ 0.05( بني متو�ص��طات اإجابات   .8
املبحوث��ني ح��ول التمويل الذاتي وعالقته بجودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات الفل�ص��طينية تعزى اإىل 

البيانات ال�صخ�صية )اجلامعة، امل�صمى الوظيفي(.
التوصيات:

يف �صوء نتائج الدرا�صة يو�صي الباحث بالآتي: 
�صرورة اهتمام اجلامعات با�صتغالل املختربات ومرافق اجلامعة الأخرى للح�صول على التمويل.  .1

�ص��رورة اهتمام اجلامعات مبراكز البحث العلمي واإن�صاء احلا�صنات التكنولوجية يف �صبيل احل�صول على   .2
التمويل الذاتي.

3.  اأن تقوم اجلامعات با�صتغالل التكنولوجيا املتوفرة لديها يف �صبيل احل�صول على املزيد من التمويل. 
4.  �ص��رورة اأن تهتم اجلامعات بالتعليم امل�ص��تمر، وذلك لتحقيق هدفني: الأول زيادة التمويل، والثاين بناء 

ثقافة للطالب اجلامعي الفل�صطيني، وهذا يحقق جزءًا من اجلودة يف العليم العايل.
�صرورة اهتمام اجلامعات بالبحث عن طرق جديدة وم�صتحدثة للتمويل الذاتي لزيادة جودة خمرجاتها   .5

وزيادة التحكم يف قراراتها.
هن��اك �ص��رورة لقي��ام اجلامع��ات باإن�ص��اء ا�ص��تثمارات جتاري��ة ذات عالق��ة بالكلي��ات مث��ل كلي��ة الطب   .6

والهند�صة.
�صرورة قيام اجلامعات بتنويع ن�صاطاتها يف املجال الأكادميي والبحثي والتكنولوجي.   .7

�ص��رورة اأن توفر اجلامع��ات بيئة مليئة باجلوائز واملكاف��اآت للكادر الأكادمي��ي والإداري املتميز لتحقيق   .8
جودة التعليم اجلامعي.

تطبيق الإطار املقرتح الذي اعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على الإطار النظري والعملي للبحث.  .9
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