أثر البيئة الخارجية على ضمان جودة النظم واإلجراءات اإلدارية
بمؤسسات التعليم الجامعي
( كلية االقتصاد بصرمان نموذجا ً )
د  .خالد عبد السالم القريو  /د  .محمد علي بشينة
كلية االقتصاد بصرمان -جامعة الزاوية
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الملخص:
إن ضرررو ا ا اقرراد الدولررة بنلمعررا التعليميررةو مرر جرر مواكبررة التطررو
ومواجعرررة التحررردت طررربح مطلبيرررة مجتمعيرررة محليرررة وعالميرررة لتحسررري ال رررادا
اإلنتاجيررة للتعلرري و و ضرربه جودا ر لتحقي ر اإلاق ران والتميررزو والتبلررى عل ر وج ر
القصو التي اعاني منعا المؤسسات التعليمية.
هدف الد اسة إل معرفة ه متبيرات البيئة الخا جيرة اريريرا علر جرودا
النل واإلجرادات ومعرفة العي لية اإلدا ية ومدى ضمان جودا اطبير هر ا الرنل
واإلجرادات داخ األقسام والم ااى وك لك مدى إم انية الحد م التيريرات السلبية
للبيئة الخا جية عل سير العملية التعليمية ه ا باإلضرافة إلر اقتررا مجموعرة مر
التوطرريات لت عيرر الررنل واإلجرررادات وانميررة م عرروم ضررمان الجررودا بالمؤسسررة
الجامعية.

المقدمة:
إن التعلي عامة وقطرا التعلري الجرامعي خاطرة ومرا يعانير مر طرعوبات
جمة في ظ التحوالت الحالية المتسا عة ببالدنا والبلدان المجاو ا يصعى الرت ع
بمآال اعررا خررالم المرالررة االنتقاليررة الترري اتصررر بعرردم االسررتقرا السياسرري واألمنرري
واالقتصادت واالجتماعي والتشرريعي ومر رر اريريرات هر ا البيئرة الخا جيرة علر
الحياا العلمية بالجامعات والمؤسسات الليبية.
وسنقوم بد اسة رر ه ا التبيرات للبيئة الخا جية عل المؤسسرة الجامعيرة
وسرنركز فرري هر ا البحررم علر ضررمان جررودا اإلجرررادات واطبير الررنل فرري عرردت
اختصاطررات إدا يررة وانع اسررات ىلررك عل ر جررودا العمليررة التعليميررةو وقررد اخترنررا
إجررراد د اسررة اطبيقيررة عل ر كليررة االقتصرراد بصرررمان نموىج را ك كدارردى مؤسسررات
التعلي العالي بليبياو وىلك ألنعا جادت في المنطقة الوسه بي نليرااعرا مر كليرات
االقتصاد بالجامعة مر ايرم الموقرل الجبرافري وعردد الطلبرة الدا سري بعرا وكر لك
الخريجي ووالعدف هرو فرل مسرتوى األداد واحقير هرداف المؤسسرة علر ضرود
ؤيتعا و سالتعا المعلنة.
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مشكلة البحث:

شعد التعلي الجامعي نموا متسا عا ك م ايرم ييرادا عردد مؤسسرات التعلري
وعردد الطلبرة وعردد الخرريجي وانرو البررامد األكاديميرةو إال ن هر ا الزيرادا فري
خريجي الجامعات ل يواكبعا احسي في
نوعية التعلي و نماط و وبالتالي ابليى الجانى ال مي عل الجانى النروعي
وانع س سلبا عل مخرجات مؤسسات التعلي الجامعي التي ي ترض ن ا رون ىات
جودا وبتخصصات متنوعة .
لألسر المشاك التي اواج الجامعات الليبية االيا امثل في عردا سربا
منعررا :اكتلرراظ الطررال و وعرردم وجررود قاعررات د اسررية اتناسررى و عررداد الطررال و
والتبير المستمر في اللوائحو وعدم اطبيقعا بش علميو وغيا النل الحديثرة فري
العمليررررة اإلدا يررررة ايررررم مايالرررر اإلجرررررادات المتبعررررة فرررري التسررررجي والد اسررررة
واالمتحانات واللوائح استخدم بالشر التقليردت القردي و نتيجرة لبيرا التقنيرة والرنل
الحديثررةو و يضررا ارريريرات البيئررة الخا جيررة عل ر سررير العمليررة التعليميررة والتوق ررات
المت ر ا في الد اسةو هر ا كلر لر ايريراار السرلبية علر هرداف و سرالة المؤسسرة
التعليميررة ونجررا الخطرره الد اسرريةو واررتلخإ إشر الية البحررم فرري عرردت اسرراؤالت
همعا :
 .1ه اوجد عالقة بي ايريرات البيئة الخا جية واحقي هداف المؤسسة؟
 .2ه اوجد عالقة بي ايريرات البيئة الخا جية وسير الخطة الد اسية؟
 .3ه اوجد عالقة بي ايريرات البيئة الخا جية واللوائح والنل التنليمية؟
 .4هررر اوجرررد عالقرررة بررري اررريريرات البيئرررة الخا جيرررة واإلجررررادات الماليرررة
واإلدا ية؟

أهمية البحث:
جودا اإلدا ا في التعلي هي إادى الركائز المعمةو وم المعروف نر مر
الضرررو ت لنجررا ت مشرررو فرري ت مجررام البررد مر خطرره ومعررايير يسررير علر
هداهاو ات ي ون ان ي العم بطريقة مد وسة وغيرر ا اجاليرةو وهر ا ال ي رون إال
باألخ في االعتبا اريريرات البيئرة الخا جيرة خاطرة فري اللرروف غيرر االعتياديرة
وغير المستقرا ويم احديد همية البحم في النقاط التالية:
 .1ارجل همية البحم إل همية الجودا ن سعا في مؤسسات التعلي الجامعي.
 .2النلر في اآلرا المترابة للبيئة الخا جية علر جرودا وك رادا العمليرة التعليميرة
وخاطة الجامعية.
 .3يساعد البحم في التعرف عل المشاك التي قرد اعير خطره وبررامد مؤسسرة
التعلي الجامعي.
 .4يسرراعد المسررئولي عرر التخطرريه للتعلرري العررالي األخرر فرري االعتبررا النتررائد
المترابة في وضل خطه مرنة اتعام مل الواقل وايريراا .
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 .5يسع البحم بمجموعة م التوطيات التي مر شرينعا ارسريت واطبير الجرودا
بالتعلي العالي.

أهداف البحث:
 .1احديد وإيضا ه متبيرات البيئة الخا جية التي لعا عالقة بالعملية التعليمية.
 .2د اسة ه ا المتبيرات عمليا ك ومعرفة ه التيريرات إما سلبا ك و إيجاباك.
 .3د اسررة مرردى إم انيررة الحررد م ر الترريريرات السررلبية للبيئررة الخا جيررة م ر خررالم
اوطيات البحم.
 .4ارسيت م عوم ضمان الجودا و بط بتيريرات البيئة الخا جية.
 .5احديد مواط الخل في اطبي الخطه والنل واإلجرادات المعموم بعا.

فرضيات البحث:
 .1اوجد عالقة ىات داللة إاصائية بي ايريرات البيئة الخا جية ومردى احقر
هداف المؤسسة.
 .2اوجد عالقة ىات داللة إاصائية بي ايريرات البيئة الخا جية وسير الخطرة
الد اسية.
 .3اوجررد عالقررة ىات داللررة إاصررائية برري ارريريرات البيئررة الخا جيررة واللرروائح
والنل التنليمية.
 .4اوجد عالقة ىات داللة إاصائية بي ايريرات البيئة الخا جيرة واإلجررادات
المالية واإلدا ية.

منهجية البحث :
يعتمد البحم عل األسلو الوط ي التحليلي وبما يناسى طبيعة ه ا النو
م البحوث لإلجابة ع اساؤالت البحم و يضا احقي هداف البحم.
واتمثر داا البحرم مر خرالم جمرل المعلومرات مر خرالم اوييرل اسررتما ا
استبيان م إعداد البااثي م خالم عينة البحرمو والتري اتمثر فري كليرة االقتصراد
بصرمان ويتمث مجتمل البحم في جامعة الزاوية.
وار اجميررل البيانررات الخاطررة بالد اسررة م ر خررالم معلومررات ار الحصرروم
عليعررا عر طرير إجررراد ارروا ات ونقاشررات فرديررة مررل فررراد بعيررنع مثر ؤسرراد
األقسام والم ااى وبخاطة مل ىوت الخبرا واالختصاص بع ا المجامو و يضرا ك مر
خالم المعلومات التي ا جمععا مر كر مر الد اسرات الم تبيرة ومر اإلاصرادات
المنشو ا وغيرهما م المصاد األخرى.

حدود الدراسة:

 .1الحدددود المكانيددة :ا ر انرراوم موضررو الد اسررة م ر خررالم احلي ر آ اد العرراملي
ب ليررة االقتصرراد بصرررمان م ر وجعررة نلررر عضرراد هيئررة التررد يس والمرروظ ي
العاملي بال لية قيد الد اسة وفقا لمتبيرات الد اسة وىلك وفقا ك لألقسام والم ااى
التالية :
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 إدا ا ال لية (العميد – وكي الشؤون العلمية واإلدا ية)  -قس عضراد هيئرةالتد يس.
 قس الجودا بال لية  -م تى الخريجي  -م تى المالية – قس التسجي . األقسام العلمية  -قس الد اسة واالمتحانات – م تى الخدمات . .2الحدددود الزمانيددة :قررام البااثران برردجراد الد اسررة الميدانيررة خررالم العررام الد اسرري
2015/2014م.
أوالً -الجانب النظري:

 -1تعريف البيئة:
"هرري جميررل العوام ر والمتبيرررات البيئيررة المحيطررة بالمنلمررة سررواد م ر
قياسعا و ل يم قياسعاو والتي اقل داخ ادود المنلمرة و خا جعرا والتري يم ر
()1
ن اساعد في احقي فعالية المنلمة"

 -2مفهوم البيئة الخارجية.
"يقصد بعا جميل العوامر التري ارؤرر علر كافرة المنلمرات واقرل خرا اردود
المنلمة ونطاق قابة اإلدا ا ويرت فري إطا هرا مما سرة األعمرام اإلدا يرة واشرم
كافررة العوام ر السياسررية واالقتصررادية واالجتماعيررة والقانونيررة والت نولوجيررة .ه ر ا
ويلعر ايرير ه ا العوام في عديد م الجوانى منعا-:
) احديد فرص االستمرا والنمو.
) د جة الحرية واالستقالم التي استطيل ن اما سعا اإلدا ا.
()2
) التنلي اإلدا تو والسياسات والتطبيقات اإلدا ية".

 -3مكونات البيئة الخارجية:
"اوجد مجموعة م العناطر والمؤررات الخا جية التي العى دو ا مؤررا
في الخيا ات والتصرفات اإلستراايجيةو وم ر قد ا المنلمة عل احقي هدافعا.
هرر ا ويم رر اإلشررا ا إلرر اصررنير العناطررر والمتبيرررات إلرر رررالث مجموعررات
مترابطة كالتالي-:
) م ونات البيئة ال لية والعامة.
) م ونات البيئة الصناعية.
()3
) م ونات بيئة التشبي و المعام".

 -4البيئة العامة (الكلية):
"هرري الررك العناطررر الترري اقررل خررا سرريطرا المنلمررة ال رديررة ولرريس لعررا
عالقة مباشرا بموق عا التشبيلي و نوعية الصناعة التي انتمي إليعا و النشاط ال ت
اتخصرررإ فيررر واشرررم مجموعرررة هررر ا العوامررر كررر مررر العوامررر االقتصرررادية
والت نولوجية والتشريعية والثقافيرة واالجتماعيرة والعوامر الديموغرافيرةو إن البيئرة
()4
امخض عنعا العديد م ال رص والمخاطر والقيود والتعديدات"
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"وهنـاك العديد م المحرـاوالت التري انرـاول اعريرر البيئرة ال ليرة فعنرـاك
مررر يعتبرررر محيرررـه المؤسرررـسة جرررزدا مررر المحيرررـه اإلدا ت الم رررون مررر العمرررالد
والمو دي والعـاملي والمنـافسي وجماعـات الضبه؛ مث الح ـومرـات وااحرادات
العمررـام وغيرهرراو إىن هررو جررزد مر المحيررـه اإلدا ت الر ت يررتالدم وعمليررة وضررل
()5
واحقيـ األهداف الخـاطة بالمؤسـسة".

 -5عوامل البيئة العامة(الكلية)
أ) البيـئة االقتصـادية:
امتلررك المتبيرررات االقتصررادية ارريريراك قوي را ك عل ر خصررائإ بيئررة المؤسسررة
سررواد بترردعي ال رررص المتااررة وارروفير منرراج مناسررى إلنتررا منررتد ىا جررودا عاليررةو
واؤرر البيئة االقتصادية عل المؤسسة سواد كان فري االرة التضرخ و االن مرا
و الررروا وال سرراد و والسياسررات الح وميررة ومررا يرررابه بعررا مرر هي لررة للتمويرر
واإلن اق واوفير ميزانيات مناسبة يساعد عل إيجراد منراج اعليمري مناسرى ويشرجل
عل نجا الخطه والبرامد التي اعتمدها الجامعات وال ليات التابعة لعاو وقد ا ون
ه ا العوام مقيدا عندما يقر اإلن راق وارن مل الميزانيرات وهر ا يجعر المؤسسرات
الجامعية ال استطيل المقاومة والصمود طويالك واق فرص احقير النجرا واطروير
()6
التعلي مما يعدد بقادا ونموا واستقرا ا.
ب) البيـئة االجتمـاعية:
اعررد البيررـئة االجتمررـاعية ىات ارريرير هررـام علرر المؤسررـساتو خررـاطة و ن
ررهررـا ي ررـون عل ر جررـانى الطلررى عل ر المنتجررـاتو وك ر لك عل ر القرري والعررـادات
والمما سـات للعـاملي داخ المؤسـسةو وعند د اسة متبيررات البيرـئة االجتمرـاعية
يُالاظ ن:
ك
 .1الزيـادا الس ـانية امث فرطـا لبعض المؤسـساتو ايم هنـاك ييـادا في
الطلى عل منتجـااعاو
 .2خرو المر ا للعم يؤدت إل ييـادا الطلى علر المنتجرـاتو فيمرا معنرـاا
ييـادا دخ األسراو ومشـا كة المر ا في القرا ات الشرائية.
 .3ييـادا مستوى التعلري دى إلر ييرـادا طموارـات واطلعرـات األفرراد نحرو
المنتجـات والعم و مما يوفر بيـئة عم جيدا ومستقرا(.)7
ج) البيئة السياسة:
"النلررام السياسرري هررو مجموعررة العيئررـات واألنلمررة واألفرررادو لع ر هرردف
ئيسرري هررو إدا ا واسرريير المجتمررل ك ر  .اعتبررر م ر العنررـاطر العررـامة فرري البيررـئة
ال ليةو وهي القوى التي احركعا القرا ات السيـاسيةو ولعـا ا ابـاط ورير بالعوامر
االقتصررـادية فررال ثير م ر القرررا ات السيررـاسية هرري فرري الحقررـيقة انع ررـا لمصررلحة
اقتصـادية"(.)8
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والمتتبل للتبيرات السياسية في ليبيا "يالاظ التبير الجد ت ال ت ادث بعد
الربيل العربي في الحياا السياسيةو ايرم مررت الربالد بان ترا فري الررؤى السياسرية
والتعبيررر ع ر الررر ت بش ر غيررر منضرربه وال عقالنرري ايانررا بسرربى غيررا الثقافررة
السياسية والوعي بطبيعة المرالةو وك لك هري مر ررا السرني العجراف التري كران
نلام الح يتصر فيعا بالشمولية واإلقصاد السياسي ال ت ش كر منرااي التبييرر
واإلبدا وارية الرر تو ار كران االن ترا بعرد عرام 2011م الر ت فرتح األبروا عر
مصراعيعا والتي كان م الم تررض ن ا رون الجامعرة بطالبعرا و سراا اعا هر مر
يحركون الشرا ويقرودون التبييرر ويرؤررون فري المجتمرل كمرا كران ىلرك فري ععرد
النلام المل ي وبداية السبعينات م القرن الماضي"(.)9
د) البيـئة التكنولوجية:
امث ر التبيرررات واألاررداث الت نولوجيررة الترري اقررل خررا المنلمررة وامتلررك
إم انيرة الترريرير علر االسررتراايجيات والخطرره وطبيعررة نلررام اإلدا ا القررائ و وكر لك
نل االاصرام داخر اإلدا ا والقيرام باألعمرام بشر يضرم سرير الخطره واللروائح
والنل التي ا االا اق عل العم بعا م خالم األنلمة التي اعم بعا اإلدا ا وف
النل واللوائح التي انل الد اسة.
ويم القوم ن البيئة الت نولوجية هي ىلك المحيـه الر ت يتعلر براألدوات
المستخدمة في اإلنتـا  .فاالختراعات واالبت رـا ات اعتبرر اليروم سرالاا للرتح فري
اإلنتـا واألسواق كاستخدام اإلعالم اآللي وغير ىلك.
إن التبير السريـل في الت نولوجيـا يتطلى ن ابق المؤسرـسة فري المسرتوى
المطلررـو م ر ايررم الحصرروم عل ر الت نولوجيررـا الجديررداو المسررتخدمة فرري السررلل
والخدمـات للمحـافلة عل ادعي مركزها التنافسي(.)10
هـ)البيئة الثقافية:
ك
قد اع س التبيرات في البيئرة الثقافيرة عرددا مر ال ررص والتعديردات للعديرد
م ر المنلمرراتو وللثقافررة السررائدا و نمرراط الحيرراا وطريقررة الت يررر رررر عل ر سررلوك
واصرفات األفراد منع الطلبة والموظ ي واألساا ا وفقا ك لطبيعة الحياا والبيئة التي
عررا فيعررا ال رررد .فالبيئررة الجامعيررة اجمررل برري مختلررر الثقافررات ويوجررد ا رراوت فرري
د جررات الررتعل والتلقرريو ايررم عررا األسرراا ا رنرراد د اسررتع العليررا نمرراط ايرراا
وسلوكيات مختل ة ع مجتمعع األطلي مما يؤرر عل طريقة ا يره واد يسرع
()11
واعاملع مل اللوائح والنل والخطه واألهداف الموضوعة.
و) البيئة التشـريعية:
ويتررريح احليررر المتبيررررات البيئيرررة التشرررريعية افتراضرررات واوقعرررات بشرررين
القواني التي اصد و التي احتا إل اتطو و التي م المم ر ن البر و وهري
قررواني و اشررريعات مررؤررا فرري مجرراالت معمررة اسررويقيا مث ر االسررتثما والسررج
التجا ت والوكاالت التجا ية والجما ك واألسعا والعالمات التجا ية واالات ا .
مجلـة كليـات التربيـة

العـدد السادس

نوفمبر 2016

29
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د  .خالد عبد السالم القريو  /د  .محمد علي بشينة
الجامعي

كمررا ن األا ررام القضررائية الترري اصررد فرري ت مرر الررك المجرراالت امثرر
()12
مؤشرات الاجاهات المحاك يتعي طدها واحديد آرا ها.

 -6ضمان الجــــودة(:)13

عرفتعا الجمعية األمري يرة للجرودا ( )ASQبينعرا عمليرة مسرتمرا لمراجعرة
األداد و اقييمر و واسررتخدام النتررائد لتحديررد منرراط الخلر و وضررل الحلرروم المناسرربة
للتحسي والتطوير.
واعني يضا اصمي و ان ي نلـام يتضم سياسرات و إجررادات للتيكرد مر
االستي اد لمتطلبات الجودا والتي اتضم المعايير التي اضرععا منلمرات االعتمرادو
وللجودا بعدان ساسيان هما:
) بعددد واقعددي :و يعنرري التررزام الجامعررة باسررتخدام معررايير و مؤشرررات واقعيررة
اقيقية متعا ف عليعا اضم ن ك المداخالت و العمليات و السياسرات و
المررروا د و اإلم انيرررات والعيئرررة التد يسرررية والعررراملي اعمررر علررر الوجررر
المطلو .
) بعد حسي :ال ت يرا ز عل اوقعات المست يد م الخدمة و المنتد ه هو
اض و مقتنل بعا ؟ و ه البي ااتياجاا ال ااية و ال ؟
ٍ
()14

 -5ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي

:

في الوقر الر ت يرت فير الحررص فري ليبيرا علر الر ود عر العويرة الثقافيرة
ومراعاا الخصوطية الحضا ية ال نعد ت فرطة اتيح لنرا االسرت ادا مر اجرا
غيرنا خصوطا ك الك التري ربر نجااعرا و ياداعرا فنيخر منعرا مرا يتسراوق مرل قيمنرا
وروابتناو فلقد ظعرت اركة ضمان الجودا كررد فعر إيجرابي لمرا برداا األكراديميون
والمسؤلون والمجتمل م قل اوم جودا التعلي العاليو وهو ال ت نج ع عوام
كثيرررا منعررا :التنررافس الرردوليو واالاتياجررات المتبيرررا للسرروقو والتضررخ فرري عررداد
الطلبة المسجلي و واراجل ما احص علي مؤسسات التعلي العالي م اموي .
وهناك بعض العناطر المعمة والتي اساعد عل نجرا الرنل واإلجررادات
اإلدا ية وم همعا(:)15
) الجررودا :اعنرري الدقررة واإلاقرران عبررر االلتررزام بتطبي ر المع رايير القياسررية فرري
األداد.
) ؤية المؤسسة :التطلل و الطمو لما يجى ن ا رون علير ارام المؤسسرة
في المستقب و و كثر المعاني ااساعا ك للرؤية وبيران اعبرر فير المؤسسرة عر
نلراعا للمستقب في ش اصو اتو واوجعاتو وطموااتو وكيرر اريرد
ن ارى م انتعا وال ئات ال ي اخدمع في المستقب .
) سالة المؤسسة :وطر للطرق التي اؤدت إلر وطروم المؤسسرة لرؤيتعرا
واحقي هدافعاو كمرا ن الرسرالة بيران يوضرح السربى فري إنشراد المؤسسرة
والمعام المناطة بعاو والخدمات التي اقدمعا.
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أثر البيئة الخارجية على ضمان جودة النظم واإلجراءات اإلدارية بمؤسسات التعليم
د  .خالد عبد السالم القريو  /د  .محمد علي بشينة
الجامعي

د)
ا)
و)
ي)
)

هداف المؤسسة :النتائد المتوقعة التي ارغى المؤسسة في الوطوم إليعاو
وارجمررة لرسررالة المؤسسررةو كمررا ارسر طررو ا لمررا ينببرري ن ا ررون عليعررا
مخرجات المؤسسةو التي اصاغ بش مراى اسى األولوية.
الخطة :مجموعة نشطة و عمليات مترابطة اليمة لتحقي األهداف.
التخطيه :احديد خطوات وإجرادات مترابطة يؤدت اطبيقعرا للوطروم إلر
هداف محددا.
التخطرريه التعليمرري :سلس رلة م ر اآلليررات اتعل ر بتن ي ر البرنررامد التعليمرري
واطويرا.
التقيي :عملية قيا جودا األداد فري كر األنشرطة بعردف التحسري المسرتمر
لألداد المستقبلي.

ثانيا ً -الجانب التطبيقي:
 -1أدوات جمع البيانات:

استخدم البااثان االستبيان كيداا لجمل البياناتو وقد ااتوت االستما ا عل
عرردد مرر األسررئلةو بلرر( عررددها ( .)40هرر ا وقررد اسررتخدم البااثرران مقيررا لي رررت
الخماسي والمبي في الجدوم التالي:
الجرردوم ق ر ( )1يوضررح احديررد االاجاهررات وف ر مقيررا لي رررت الخماسرري اسررى
المتوسه المرجح
ت

المتوسه المرجح

الد جة

1
2
3
4
5

م  1إل 1.79
م  1.80إل 2.59
م  2.60إل 3.39
 3.40إل 4.19
 4.20إل 5

ضعير جدا
ضعير
متوسه
جيد
ممتاي

 -2منهجية البحث:
اسررتخدم الد اسررة المررنعد الوطر ي التحليلرري وىلررك برردجراد د اسررة اطبيقيررة
لمعرفة وقيا رر البيئة الخا جية عل ضمان جودا النل واإلجررادات التنليميرة
واإلدا ية بالمؤسسات التعليمة (الجامعية).
أ -مجتمع وعينة الدراسة:
يت ررون مجتمررل الد اسررة مر جميررل عضرراد هيئررة التررد يس القررا ي وكر لك
الموظ ي العاملي بالمجرام اإلدا ت ب ليرات االقتصراد بجامعرة الزاويرة وار اختيرا
كلية االقتصاد بصرمان نموىجا ك ايم اتوسه ه ا ال ليات جبرافيا ك وك لك عدديا م
ايم عدد ( عضاد هيئة التد يس – الموظ ي – الطلبة ).
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د  .خالد عبد السالم القريو  /د  .محمد علي بشينة
الجامعي

وقد ا اوييل االستبيانات عل العدد المتوفر منع وال ي بل( عدده ()60
عضرررو هيئرررة ارررد يس ومررر اإلدا يررري العررراملي بال ليرررةو وكررران عررردد االسرررتبيانات
المستردا والمقبولة ( )46ت ما يمث  %76.66م عينة الد اسرة وكران المجمرو
ال لي يسراوت ) (134بري عضراد هيئرة الترد يس ومروظ ي إدا يري بال ليرة )(89
عضو هيئة اد يس و ) (45موظ ا ك إدا يرا كو وكانر نسربة العينرة امثر ( (%45مر
العدد ال لي للعاملي و والجدوم التالي يوضح ما سب :
الجدوم ق ( )2يوضح عدد االستبيانات المويعة والمستردا والمقبولة للتحلي
البيان
عضاد هيئة
التد يس
اإلدا يي
اإلجمالي

االستبيانات االستبيانات االستبيانات االستبيانات
المستردا المستبعدا المقبولة
المويعة

نسبة
االستبيانات
المقبولة إل
المويعة

40

32

4

28

%70

20
60

19
51

1
5

18
46

%90
%76.66

ب) االختبارات اإلحصائية:
استخدم البااثان مجموعة م االختبا ات اإلاصائية وىلك إلربات طحة
فرضيات الد اسة ايم قاما بدجراد االختبا ات الخاطة بيداا القيا (االستبيان)و
والتيكد م مدى طدق وربات داا الد اسة م ج إعطائعا كبر قد مم م
الموروقية وىلك كما يلي:
 صدق األداة :بعدف التيكد م مدى طدق داا القيا و والتيكد م ن
ن اؤدت إل جمل البيانات
العبا ات التي ات ون منعا االستبانة يم
المطلوبة بدقةو اختا البااثان عرضعا عل مجموعة م المتخصصي
في مجام اإلدا ا واإلاصاد والبحم العلميو م ج معرفة مدى مالئمة
ووضو عبا ات االستبانة لمجتمل الد اسةو وا إجراد التعديالت
المناسبة في ضود مالالااع .
 ثبات األداة :وىلك لبرض التحق م ربرات األداا اسرتخدم البااثران معامر
االاسرراق الررداخلي ل قرررات األداا م ر خررالم معادلررة كرونبرراج ل ررا الترري ا ر
اطبيقعا باستخدام برنامد الحزمة اإلاصائية للعلوم االجتماعيرة ()SPSSو
واعتبر القيمة المقبولة إاصائيا لمعام ل ا كرونبراج ( )0.6وقرد ار إجرراد
اختبررا الثبررات عل ر إجابررات المسررتجيبي لالسررتبيان ف ان ر القرري لالختبررا
لجميل ال قرات قرد بلبر ()0.858و وهر قريبرة مر الواارد الصرحيح ممرا
يعطينا داللة عل ربات إجابرات عينرة الد اسرةو إن اروفر د جرة عاليرة جردا
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د  .خالد عبد السالم القريو  /د  .محمد علي بشينة
الجامعي

م الثبات الداخلي في اإلجابات يم ننا م االعتماد عل
احقي هداف الد اسة واحلي نتائجعا(.)16

ه ا اإلجابات في

 -3تحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:
أ -خصائص عينة الدراسة:
ا ر احلي ر القس ر األوم م ر االسررتبانة لوطررر اوييررل عينررة الد اسررة وف ر
الخصائإ الشخصيةو وكان النتائد كما هو موضح بالجدوم ق (:)4
الجدوم ق ()4
التكرارات النسبة المئوية
الفئة
الخاصية
%60.9
28
اد يس
الوظي ة
%39.1
18
إدا ت
%56.5
26
ىكر
الجنس
%43.5
20
نث
%2.2
1
دبلوم متوسه
%6.5
3
دبلوم عام
%30.4
14
ب الو يو
المؤه العلمي
%39.1
18
ماجستير
%21.7
10
دكتو اا
21.7
10
ق م  5سنوات
%43.5
20
م  5سنوات إل ق م  10سنوات
%23.9
11
م  10سنوات إل ق م  15سنة
سنوات الخبرا
%4.3
2
م  15سنة إل ق م  20سنة
%6.5
3
م  20سنة فيكثر
32.6
15
إدا ا
%10.9
5
اقتصاد
%19.6
9
محاسبة
%10.9
5
علوم سياسية
التخصإ العلمي
%2.2
1
اموي ومصا ف
%15.2
7
آدا
%8.7
4
علمي

م ر بيانررات الجرردوم السرراب يم ننررا اوضرريح الخصررائإ الشخصررية لعينررة الد اسررة
كاآلاي :
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د  .خالد عبد السالم القريو  /د  .محمد علي بشينة
الجامعي

 الوظي ة  :اوضح الت را ات والنسى المئوية ن النسبة األعل هر عضراد
هيئة التد يس وقد بلب نسبتع ( )%60.9م عينة الد اسرة وبت ررا 28
سررتاىاك وهر ا يع ررس ن لعر عالقررة بالعمليررة التعليميررة فرري ارري كانر نسرربة
الموظ ي ( )%39.1بعدد  18موظ ا ك م فراد العينة.
 الجررنس :ايررم كرران هنرراك اوييررل قريررى إلر التمارر برري فررراد العينررة مر
الجنسي ايم كانر النسربة للر كو ( )%56.5ولإلنراث كانر ()%43.5
وه ا يع س الواقل م ايم عدد األساا ا والموظ ي بال لية ويخدم هداف
الد اسة.
 المؤه العلمي :اوضح الت را ات والنسى المئوية ن النسبة األكبرر كانر
ألطررحا مررؤهالت الماجسررتير وىلررك بنسرربة ( )%39.1وهرري األعل ر ر ر
كانررر نسررربة املرررة الب رررالو يو بنسررربة ( )%30.4اررر الررردكتو اا بنسررربة
( )%21ف ان المجمو لع ا النسرى ( )%91.2وهري نسربة عاليرة واعطري
مصداقية للبيانات المتحص عليعاو ما المؤهالت األقر ف انر نسربتعا قر
م (.)%10
 سنوات الخبرا :اويع الخبرا العملية ألفرراد العينرة بري المسرتوى الثراني
والثالم ايم كان األعل نسبة ( )%43مر خمرس/عشرر سرنوات والتعرا
النسررربة ( )%23.9مررر  10سرررنوات إلررر األقررر مررر خمرررس عشررررا سرررنة
وبالمجم كان المعدم في المتوسه.
 التخصإ العلمي  :جر التخصصرات كران لعرا اضرو فري العينرة وكانر
النسبة األعل هو اخصإ اإلدا ا وىلرك بنسربة ( )%32.6وهرو مرا يخردم
طبيعة الد اسة فعي اختإ بالجانى اإلدا تو ا اخصإ المحاسبة بنسبة
()%19.6و واقسم باقي النسى بش متقا بي التخصصات األخرى
وه ا شيد جيد م نااية التنو في العينة ويخدم هداف البحم.
ب -اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات :
ايم ا إيجاد معامر االلترواد وىلرك للتيكرد مر ن البيانرات مويعرة بشر
طبيعيو واعتبر البيانات مويعة اوييعا ك طبيعيا ك إىا كانر قيمرة معامر االلترواد اقر
ع ( )1والجدوم التالي يبي نتائد ه ا االختبا ات.
الجدوم ق ( )5يبي نتائد اختبا التوييل الطبيعي باستخدام معام االلتواد
المتبيرات

األهداف

عدد األسئلة
معام
االلتواد

10
0.882-

مجلـة كليـات التربيـة

الخطة
الد اسية
10

اللوائح
والنل
10

10

0.191-

0.752-

0.338-

العـدد السادس

اإلجرادات المالية واإلدا ية
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أثر البيئة الخارجية على ضمان جودة النظم واإلجراءات اإلدارية بمؤسسات التعليم
د  .خالد عبد السالم القريو  /د  .محمد علي بشينة
الجامعي

وم بيانات الجدوم الساب نالاظ ن البيانات مويعة اوييعا ك طبيعيا ك إى ن
قيمة معام االلتواد المطلقة لعا ق م الوااد الصحيح.
ج -اختبار فرضيات الدراسة:
فرري اختبررا فرضرريات الد اسررة ا ر االسترشرراد بنتررائد التحلي ر اإلاصررائي
الوط ي ( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيا ية )و إى ا د اسرة اريريرات البيئرة
الخا جية عل العناطر المختل ة بموجى المتوسه الحسابي إلجابات عينة الد اسرة
ع ك عنصر م العناطرو ايم ا إعطاد اإلجابات (بد جة كبيرا جدا– بد جة
كبيرا – بد جة متوسطة – بد جة ضعي ة – بد جة ضعي ة جدا) الرد جات (1-2-
 )3-4-5عل التواليو واستخدام احلي االنحدا لتحلي ه ا العالقة الم ترضة.

 -4نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي:
اررنإ ال رضررية األول ر للد اسررة عل ر اآلارري :H11( :توجددد عةقددة ذات
داللددة صحصددائية بددير تددلثيرات البيئددة الخارجيددة ومددد تحقيدق أهددداف المؤسسددة)و
ايررم ا ر اسررتخدام التحلي ر اإلاصررائي الوط ر ي إليجرراد متوسرره اإلجابررات لجميررل
فقرررات الد اسررة وانحرافااعررا المعيا يررة والجرردوم ق ر ( )6يوضررح نتررائد التحلي ر
اإلاصائي الوط ي إلجابات ال قررات المتعلقرة بديجراد طبيعرة العالقرة بري اريريرات
البيئة الخا جية ومدى احقي هداف المؤسسة.
الجدوم ق ()6
ر.ت
1
2
3

4
5
6

الفقرة
اوجد طرعوبة فري ان ير األهرداف
لعررردم اسرررتقرا متبيررررات البيئرررة
الخا جية.
اتواف األهداف الموضروعة مرل
ؤية و سالة المؤسسة (ال لية) .
يررؤرر العامرر االقتصررادت ارريريرا
سلبيا ك عل احقي األهداف بشر
كبير.
يرررؤرر العامررر االجتمررراعي اررريريرا
سلبيا ك عل احقي األهداف بشر
كبير.
يرؤرر العامر األمنرري اريريرا سررلبيا ك
عل احقي األهداف بش كبير.
التزام القيرادا بالمؤسسرة التعليميرة
بالجودا عند وضل األهداف.

مجلـة كليـات التربيـة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
المرجح

3.826

0.876

جيد

3.434

0.778

جيد

4.043

0.893

جيد

3.760

0.899

جيد

4.260

0.905

ممتاي

3.608

1.021

جيد

العـدد السادس
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أثر البيئة الخارجية على ضمان جودة النظم واإلجراءات اإلدارية بمؤسسات التعليم
د  .خالد عبد السالم القريو  /د  .محمد علي بشينة
الجامعي

ر.ت
7
8
9
10

الفقرة
ايرير البيئة الخا جية ي ون ايريرا
سرررررلبيا ك علررررر احقيررررر األهرررررداف
الموضوعة.
يوجرررد ارررد يى للعررراملي بال ليرررة
لتحقي هداف المؤسسة.
األهررررداف الموضرررروعة اراعرررري
احقي مخرجات التعل .
اراعررري األهرررداف د جرررة القبررروم
عنررد الخررريجي بمرررا يتوافرر مرررل
سوق العم .
جميع الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
المرجح

3.521

1.069

جيد

2.695

0.915

متوسه

2.717

0.910

متوسه

3.391

1.025

متوسه

3.526

0.929

جيد

م خالم النتائد الموضحة بالجدوم السراب نالارظ ن جر اإلجابرات كران
متوسطعا الحسابي كبر م  3كما ن االنحراف المعيا ت لعا كران منخ ضرا سرواد
ل سؤام عل ادا و لألسرئلة مجتمعرة ف انر نسربة التررجيح بري الجيرد والممتراي
فيما عدا ال قراي (9و )8ف ان إجابااعما اح الجيد ت متوسه وهما اللتان اعنيان
بالتد يى ومراعاا األهداف للمعا اتو وفي المجم يتضح ن هنراك اريريراك لمجمر
عناطر البيئة الخا جية عل احقي األهداف الموضوعة.
فيما يوضرح الجردوم قر ( )7نترائد التحلير اإلاصرائي الوطر ي لل قررات
المتعلقة بال رضية الثانية التي انإ عل ( :H12توجد عةقة ذات داللة صحصدائية
بير تلثيرات البيئة الخارجية ومد تحقق الخطة الدراسدية بالمؤسسدة)و ايرم ار
اسرررتخدام التحليررر اإلاصرررائي الوطررر ي إليجررراد متوسررره اإلجابرررات لجميرررل فقررررات
الد اسة وانحرافااعا المعيا ية.
الجدول رقم ()7
ر.ت

الفقرة

11

الخطرررة اراعررري اررريرير البيئرررة الخا جيرررة عنرررد
التوقر ع الد اسة لد اسة.
اوجررد لل ليررة خطررة (طويلررة األج ر ) موضرروعة
لتحقي هداف المؤسسة.
اوجرررد إلدا ا ال ليرررة خطررره بديلرررة عنرررد وجرررود
طعوبات في احقي الخطة.
الخطررررة اراعرررري متطلبررررات ومعررررايير الجررررودا
المعتمدا.

12
13
14

مجلـة كليـات التربيـة

العـدد السادس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
المرجح

3.369

0.951

متوسه

2.521

0.862

ضعير

2.956

0.868

متوسه

2.869

0.777

متوسه
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أثر البيئة الخارجية على ضمان جودة النظم واإلجراءات اإلدارية بمؤسسات التعليم
د  .خالد عبد السالم القريو  /د  .محمد علي بشينة
الجامعي

ر.ت

الفقرة

15

سرررير الخطرررة الد اسرررية وفررر الوعررراد الزمنررري
الموضو لما خطه ل .
قلرررة اإلم انيرررات الماديرررة ال ارررؤرر علررر اطبيررر
الخطة الد اسية.
الخطة الد اسية اراعي اوظير ك اإلم انيرات
البشرية والمادية الموجودا.
يوجد ا يرر واخطريه لتطروير المبراني وإضرافة
وسائ اديثة للتد يس.
المقر ات الد اسية اراجل م فترا إل خررى
لبرض اطويرها.
اراعي الخطة استحداث م ون خاص بالتد يى
العملي.
جميع الفقرات

16
17
18
19
20

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
المرجح

3.630

0.974

جيد

3.304

1.132

متوسه

3.630

0.903

جيد

3.413

0.979

جيد

3.217

0.964

متوسه

2.239

0.848

متوسه

3.115

0.925

متوسط

م خالم النتائد الموضحة بالجدوم السراب نالارظ ن جر اإلجابرات كران
متوسطعا الحسابي كبر م  3كما ن االنحراف المعيا ت لعا كران منخ ضرا سرواد
ل سؤام عل اردا و لألسرئلة مجتمعرة ممرا يشرير إلر ن عضراد هيئرة الترد يس
واإلدا يي يرون ن هناك ايريراك للبيئة الخا جية عل احقر سرير الخطرة الد اسرية
بال لية ماعدا ال قرا ( )12وهو ن ال اوجرد خطرة طويلرة األجر اعمر علر احقير
األهداف والخطه الموجودا إما متوسطة و قصيرا األج .
فيما يوضرح الجردوم قر ( )8نترائد التحلير اإلاصرائي الوطر ي لل قررات
المتعلقررة بال رضررية العدميررة الثالثررة الترري اررنإ عل ر ( :HO3ال توجددد عةقددة ذات
داللدددة صحصدددائية بدددير تدددلثيرات البيئدددة الخارجيدددة ومدددد تطبيدددق اللدددوائح والدددنظم
التنظيميددة بالمؤسسددة)و ايررم ارر اسررتخدام التحليرر اإلاصررائي الوطرر ي إليجرراد
متوسه اإلجابات لجميل فقرات الد اسة وانحرافااعا المعيا ية.
الجدول رقم ()8
المتوسط االنحراف المتوسط
الحسابي المعياري المرجح

ر.ت

الفقرة

21

وضررو اللرروائح التنليميررة لرردى المسررئولي و عضرراد
هيئة التد يس.
اخررررتالف اللرررروائح فرررري ال ليررررات المنرررراظرا دى إلرررر
طعوبة التقيي ومعادلة المواد.
للعوام ر البيئيررة الخا جيررة ارريريرا سررلبيا عل ر اطبي ر
الئحة القبوم واالنتقام .

22
23

مجلـة كليـات التربيـة

العـدد السادس

3.760

0.848

جيد

3.500

0.809

جيد

3.326

0.844

متوسه
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أثر البيئة الخارجية على ضمان جودة النظم واإلجراءات اإلدارية بمؤسسات التعليم
د  .خالد عبد السالم القريو  /د  .محمد علي بشينة
الجامعي

المتوسط االنحراف المتوسط
الحسابي المعياري المرجح

ر.ت

الفقرة

24

للعوام ر البيئيررة الخا جيررة ارريريرا سررلبيا عل ر اطبي ر
الئحة اإلن ا ات
نلراك لبيا العم بالمنلومة والتقنيات المسراندا رررا
سلبيا عل طبيعة العم .
يوجد ايرير للعوام الثقافية واالجتماعية عل االلتزام
بالنل واللوائح.
اعمر إدا ا ال ليررة عل ر إيجرراد الحلرروم بش ر مسررتمر
للمشاك والصعوبات التي احدث م خا ال لية.
اللوائح التنليمية االسرتثنائية الحاليرة اقلر مر اراالت
اسر الطال م المؤسسة التعليمية.
كافررة اللرروائح والررنل اطبر داخر ال ليررة بمعررزم ع ر
ايريرات البيئة الخا جية
عند قبوم الطلبرة وانزير المرواد يرت االلترزام براللوائح
والنل المعموم بعا.
جميع الفقرات

25
26
27
28
29
30

4.000

1.095

جيد

4.260

0.800

ممتاي

3.260

1.181

متوسه

3.869

1.002

جيد

3.369

0.927

متوسه

2.521

0.960

ضعير

3.956

0.868

جيد

3.582

0.933

جيد

م خالم النتائد الموضحة بالجدوم الساب نالاظ ن غلى اإلجابات كان
متوسطعا الحسابي كبر م  3كما ن االنحراف المعيا ت لعا كران منخ ضرا سرواد
ل سؤام عل اردا و لألسرئلة مجتمعرة ممرا يشرير إلر ن عضراد هيئرة الترد يس
واإلدا يرري يرررون ن هنرراك ارريريراك للبيئررة الخا جيررة عل ر اطبيرر اللرروائح والررنل
التنليميررة بال ليررة ماعرردا ال قرررا ( )29والترري اعن ر ن اللرروائح والررنل التنليميررة ال
اطبر داخر ال ليررة بمعررزم عر ارريريرات البيئررة الخا جيررة وهررو مررا يؤكررد ال رضررية
الثالثة.
ه ا ويوضح الجدوم ق ( )9نترائد التحلير اإلاصرائي الوطر ي لل قررات
المتعلقررة بال رض رية العدميررة الرابعررة الترري اررنإ ( :HO4توجددد عةقددة ذات داللددة
صحصائية بير تلثيرات البيئة الخارجية ومد تطبيق اإلجدراءات الماليدة واإلداريدة
بالمؤسسة)و ايم ا استخدام التحلي اإلاصائي الوط ي إليجاد متوسه اإلجابات
لجميل فقرات الد اسة وانحرافااعا المعيا ية.
الجدوم ق ()9
المتوسط االنحراف المتوسط
الحسابي المعياري المرجح

ر.ت

الفقرة

31

اعتقد ن اإلجررادات الماليرة واإلدا يرة اطبر بالشر
المطلو وب ادا عالية.
نتيجررة لبيررا التقنيررة اوجررد طررعوبات فرري داد العم ر

32

مجلـة كليـات التربيـة

العـدد السادس

3.347

0.924

متوسه

3.934

0.879

جيد
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أثر البيئة الخارجية على ضمان جودة النظم واإلجراءات اإلدارية بمؤسسات التعليم
د  .خالد عبد السالم القريو  /د  .محمد علي بشينة
الجامعي

33
34
35
36
37
38
39
40

اإلدا ت والمالي داخ ال لية.
يوجد ارص لدى إدا ا ال لية عل االسرتخدام األمثر
لمصاد ها المالية.
اإلجرررادات المتبعررة احرررم ال ليررة م ر اسررتثما بعررض
المراف الموجودا
يوجد التزام للعاملي كافة بتوقي العم و داد مرا هرو
مطلو منع .
يوجرررد اررريرير واضرررح للعامررر االقتصرررادت علررر سرررير
العملية اإلدا ية والمالية.
لدى إدا ا ال لية اإلم انيات المادية لتلبية االاتياجرات
كافة داخ ال لية.
يوجررد ارريرير سررلبي علر الطلبررة نتيجررة عرردم اصررولع
عل المنحة المالية.
يتحص الموظ ون عل اقوقع المالية مقاب ا لري ع
بيعمام إضافية.
يشررررعر الجميررررل بالرضررررا عرررر العمرررر بررررالرغ مرررر
الصعوبات واللروف الحالية.
جميع الفقرات

3.804

0.806

جيد

3.913

1.170

جيد

3.217

0.892

متوسه

3.956

0.842

جيد

2.369

1.102

ضعير

3.478

0.862

جيد

2.391

0.954

ضعير

3.500

1.149

جيد

3.391

0.958

متوسط

م خالم النتائد الموضحة بالجدوم السراب نالارظ ن جر اإلجابرات كران
متوسررطعا الحسررابي كبررر م ر ( )3كمررا ن االنحررراف المعيررا ت لعررا كرران منخ ضررا
سررواد ل ر سررؤام عل ر ارردا و لألسررئلة مجتمعررة ممررا يشررير إل ر ن عضرراد هيئررة
التد يس واإلدا يي يرون ن هناك ايريراك للبيئة الخا جية علر اطبير اإلجررادات
المالية واإلدا ية داخ ال لية ماعدا ال قراي (37و  )39ا يدان بين إدا ا ال لية ليس
لعررا اإلم انيررات كافررة لتلبيررة االاتياجررات كافررة و ن المرروظ ي ال يتحصررلون علرر
اقوقع الما لية عند ا لري ع بيعمرام إضرافية وهر ا يرجرل لتريريرات البيئرة الخا جيرة
االقتصادية.
 تحليل االرتباط :ا قيا مدى وجود عالقة ىات داللة إاصائية بي المتبيرات
المستقلة التي اتمث في عناطر البيئة الخا جية والمتبيرات التابعة المتمثلة في
األهداف والخطة واللوائح واإلجرادات م خالم إيجراد معامر اال ابراط بيرنع
)(Rو والجدوم التالي يوضح ىلك :
جدول رقم ( )10يوضح تحليل االرتباط بير المتغيرات التابعة والمستقلة
المتغيرات التابعة
األهداف
الخطة الد اسية
اللوائح والنل التنليمية
مجلـة كليـات التربيـة

معامل االرتباط
0.806
0.717
0.751
العـدد السادس

الداللة اإلحصائية
0.00
0.00
0.00
نوفمبر 2016
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اإلجرادات اإلدا ية والمالية

0.00

0.814

اوضح بيانات الجدوم الساب وجود عالقة ىات داللة إاصائية بي
المتبيرات المستقلة الخاطة بمتبيرات البيئة الخا جية والمتبيرات التابعة المتمثلة
في العناطر الموجودا بالجدوم الساب عند مستوى معنوية  %5كما يلعر احلي
بيرسون لال اباط.

النتائــــج:
 -1بالنسبة للعوامل الشخصية (الديموغرافية) :
ايم شم االستبيان ما نسبت  %45م العدد ال لي للعاملي و واق نسربة
) (%77م عدد االستبيانات المقبولة للتحلي إل المويعةو وكانر نسربة األسراا ا
م ىلرك امثر ) (%61ونسربة اإلدا يري امثر )(%39و وهر ا النسرى المر كو ا
هي امثر فعرا ك للواقرل الموجرود مر ايرم العردد ؛ ايرم كران مرنع ) (%56جرام
ونسبة ) (%44نسادو ما املرة المرؤهالت العلميرة ف انر النسربة األعلر هر املرة
الماجسررتير بنسرربة ) (%39يلرريع الب ررالو يو بنسرربة ) (%30لإلدا يرري و مررا م ر
ناايررة الخبرررا العمليررة ف ان ر مم ر لررديع خبرررا ) (10-5يمثلررون )(%44و وكرران
التخصإ العلمي للعينة األعل في اإلدا ا بنسبة ) (%32.6وبش عام كان ج
النسى اخدم هداف البحم وبما يتناسى مل طبيعة البحم في اوييل العينة.
 -2بالنسبة لعوامل البيئة الخارجية :
) ارريرير البيئررة الخا جيررة عل ر األهررداف :كرران ارريرير البيئررة الخا جيررة ارريريراك
واضحا ك عل احقي األهداف وخاطة طويلة األجر و و يضرا ضرعر جانرى
التررد يى مررا عرردا عضرراد هيئررة التررد يس فتوجررد خطررة وضررعتعا الجامعررة
للتطوير والرفل م معا ات التد يس لديع و األهداف الموضروعة لر اررا
احقيررر مخرجرررات الرررتعل (المعرفرررة– ال عررر – المعرررا ات ال هنيرررة والعمليرررة
والمعنيرة والمعررا ات العامررة والمنقولرة)و مررا ارريرير عوامر البيئررة الخا جيررة
عل ر األهررداف ف رران العام ر األمنرري بالد جررة األول ر بد جررة )(4.26و ر ر
العام االقتصادت )(4.04و ر يلي العام االجتماعي )(3.76و وفي مجم
العناطر كان المتوسه ).(3.52
) مررا فيمررا يتعل ر بترريرير البيئررة الخا جيررة عل ر الخطررة الد اسررية فقررد نجح ر
الخطررة فرري جوانررى مثر سررير الخطررة وفر الوعرراد الزمنرريو واوظيررر ج ر
اإلم انيرات البشررية والماديررة وإدخرام وسرائ اديثررة واطروير مبنر ال ليررةو
ول هناك قصو في جوانى خرى همعا ل اوضل خطة علميرة ىات بعرد
يمنرري فرري األج ر الطوي ر وعرردم وجررود متابعررة اقيقيررة لمتطلبررات ومعررايير
الجودا في البرنامد الد اسريو وكر لك ال يوجرد اطروير للمقرر ات الد اسرية
بمررا يتطلب ر سرروق العم ر و مررا ارريرير عوام ر البيئررة الخا جيررة عل ر الخطررة
مجلـة كليـات التربيـة
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الد اسررية ف رران العامر التقنرري بالد جررة األولر واالقتصررادت واالجتمرراعيو
وكان المتوسه ).(3.12
) ما ما يمثل م ايرير للبيئة الخا جية عل اطبي اللروائح والرنل التنليميرة
بال لية كانر إدا ا ال ليرة اسرير وفر المتطلبرات والشرروط الموضروعة فري
الالئحة ( 501لسرنة 2010مو وىلرك مر خرالم شرر الالئحرة للطلبرة الجردد
وىلررك مر بدايررة العررام الد اسرري 2015/2014م وكر لك امر المعالجررة مر
خررررالم وضررررل مشرررررفي عنررررد التخصررررإ بدايررررة مرررر العررررام الد اسرررري
2016/2015مو ك لك انزي المواد يت وف المعدالت المعمروم بعراو إال ن
هناك طعوبات وضحعا االستبيان منعا غيا المنلومة والتقنيات المسراندا
رر ايريرا سلبيا ك عل طبيعة العم و و يضا ك ايرير البيئرة الخا جيرة علر عردم
االلتزام بنلام اإلنر ا ات وال صر وإجررادات التيديرىو وكران اريرير العامر
التقني بالد جرة األولر رر يلير العامر األمنري والت رافي واالجتمراعي وكران
المتوسه العام ).(3.58
د) مررا مررا يمثل ر م ر ارريرير للبيئررة الخا جيررة عل ر اطبي ر اإلجرررادات الماليررة
واإلدا ية بال لية كان العام االقتصادت لر اريرير قروت علر المروظ ي فري
عرردم اصررولع عل ر اقرروقع الماليررة عنررد ا لرري ع بيعمررام إضررافية كلجرران
االمتحانررات و العم ر فرري ال ترررا المسررائيةو وك ر لك كرران هنرراك ارريرير عل ر
الطلبررة نتيجررة اوقررر المنحررة الد اسرريةو ول ر غر الصررعوبات االقتصررادية
يوجد شعو بالرضا فري العمر ورقرة فري اإلدا ا العليرا ودعمعرا لعر و ول ر
يبق للعامر القرانوني الر ت يحرد مر االسرت ادا مر اسرتثما بعرض المرافر
بال ليررة واوظي عررا فرري خدمررة ال ليررةو وعمومررا ك كرران ارايررى عوامرر البيئررة
الخا جية عل ه ا الجانى التقنري )(3.93و والجانرى االقتصرادت )(3.80و
والجانى القانوني )(3.58و ومتوسه العوام كان في جانى اإلجرادات هو
).(3.39
ا) يم ارايى ايرير عوام البيئة الخا جية بش مباشرر وغيرر مباشرر علر
ك متبير اسى قياس وف االستبيان المعد:
الجدوم ق ( )11يوضل ايرير عوام البيئة الخا جية عل المتبيرات المستقلة

[]2

رقافي

اقني

اجتماعي

اجتماعي

[]1
[]2
[]3

مجلـة كليـات التربيـة

العـدد السادس

نوفمبر 2016

ايرير
مباشر

[]1

اقني

رقافي

رقافي

رقافي

المتبير المستق

ايرير
غير
مباشر

األهداف
مني
اقتصادت
اجتماعي

الخطة
اقتصادت
مني
اجتماعي

المتبير التابل
اللوائح والنل
اقني
مني
قانوني

اإلجرادات
اقني
اقتصادت
قانوني

نو التيرير
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[]3

قانوني

سياسي

اقتصادت

مني

[]4

سياسي

قانوني

سياسي

سياسي

التوصيات العامة :
 .1ينصرررح مجلرررس ال ليرررة وهررري الجعرررة المخولرررة بااخررراى القررررا ات ىات الطرررابل
االستراايجي بوضل خطة مت املة طويلة األج مبنية عل سس علمية اتواف
مررل إم انيررات ال ليررة واراعرري ابيرررات البيئررة الخا جيررة فرري إيجرراد مخرجررات
(الطلبة الخريجي ) ىات جودا عالية ولع مواط ات اتماشر مرل سروق العمر
واحق ر نسرربة عاليررة م ر الررتعل ال التعلرري فقرره و واترروفر فرريع معررا ات علميررة
ومعنية يت إعداده ببرنامد عملي في ك مقر ات الد اسة.
 .2قام إدا ا ال لية بجعودها فري التزامعرا بتطبير الالئحرة التنليميرة فري بعرض
الجوانىو ول لبيا المنلومة رر ىلك سلبا ك عل طبيعة العم واحتا إدا ا
التسجي والد اسة واالمتحانات وك لك وادا الخريجي ن اشتب عر طرير
منلومة اتوفر فيعا ك البيانات م بداية القبوم وات التخر .
 .3يجررى ن اعطرري الالئحررة الماليررة واإلدا يررة نوعررا ك مرر المرونررة فرري اوظيررر
واستثما بعض مراف ال لية وإيجاد بدي مالي ولتعويض النقإ المادت ال ت
اعاني من ال لية في اسيير العم و و يضا ك لتطوير بعرض المرافر مثر الم تبرة
والمعم واعيئة القاعات الد اسية بشر مناسرى للتعلري وإدخرام وسرائ اعلري
اديثةو و يضا إيجاد نو م الحوافز للموظ ي لزيرادا عطرائع ووالئعر لعر ا
المؤسسة.
صرفدداق بعددت التوصدديات (الخاصددة) لمعالجددة مددواطر الخلددل التددي تم د عصددب
المشكلة:
 .4ال ص بي اإلنراث والر كو وهر ا مزايراا كثرر مر عيوبر و و هر هر ا المزايرا
هي:
) م الحلوم الناجعة في التقلي م المشاك واالختراقات األمنية.
) يزيد م القد ا االستيعابية لدى الطلبة عندما ال ي ون هناك اختالط.
) يزيد م الحرية في الحركة ويدع الجانى اإليجابي في مختلرر النشراطات
والتقلي م ضبوطات المراقبة.
د) يزيد م الت اعر بري الطلبرة واألسراا ا داخر القاعرات ويقلر مر اإل براك
لعدم وجود الجرنس اآلخررو وكر لك يزيرد مر الحريرة ويوطرد التعرا ف بري
الجنس الوااد.
ا) يقل م االيداام داخر القاعرات وفري الممررات نتيجرة لعردم اواجرد الطلبرة
ال ي ليس هدفع الد اسة وخاطة ن القاعات الد اسية محدودا جداك.
و) يقلرر بشرر كبيررر مرر انتشررا الم اسررد األخالقيررة وكرر لك انرراوم وارررويد
المخد ات.
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 .5اطبي ر الالئحررة التنليميررة وخاطررة اللرروائح الترري اعنرر بال صرر واإلنرر ا ات
وإجرادات التيديى وه ا يضا يست اد من في اآلاي:
) التقلير مر عررداد الطرال غيرر الجررادي فري الد اسرة والر ي يتسرببون فرري
ال وض داخ ال لية.
) إعطاد فرص لطلبرة آخرري لر يحصرلوا علر فرطرة الد اسرة وهر كثرر
جدية.
) التقلي م المصروفات وخاطة بعض الطلبة ال ي يد سون ألجر المنحرة
الد اسية فقه.
د) ييادا الجدية في الد اسة واحسي المستوى الد اسي للطلبرة واقلير ضريا
الوق والجعد.
 .6ا عير العمر بالمنلومررة فري التسررجي وانزير المرواد واسررعي الحصرروم علر
البيانات والمعلومات لألطراف كافة ويست اد م ىلك في التالي :
) انلي الد اسة وك لك انزي المرواد واإلضرافة واإلسرقاطو والحصروم علر
النتائد بش اقني وك لك الحصوم علر كشروف الرد جات والبيانرات كافرة
التي يحتاجعا الطال .
) سعولة ارايى المواد التي يد سعا الطال وك لك معرفة المرواد التري يجرى
د استعا م اإللزامية واالختيا ية وف معدالت النتائد.
) سعولة عملية اإلشراف عل الطلبرة واروجيعع وانلري فتررات االمتحانرات
والتقلي م التعا ض في الد اسة واالمتحانات.
د) اوظي عرررا بشررر مرررنل فررري الحصررروم علررر المسرررتحقات الماليرررة وضررربه
اإلجرادات اإلدا ية.

مجلـة كليـات التربيـة

العـدد السادس

نوفمبر 2016

43

أثر البيئة الخارجية على ضمان جودة النظم واإلجراءات اإلدارية بمؤسسات التعليم
د  .خالد عبد السالم القريو  /د  .محمد علي بشينة
الجامعي

الهوامش :
( )1عايررردا سررريد اطرررا و اإلدارة اإلسدددتراتيجية المتقدمدددةو (القررراهرا :مرررا
ص58.
( )2عايدا سيد اطا و المرجع نفسهو ص58.
( )3راب عبد الرام إد يسو جمام الدي محمد المرسريو اإلدارة اإلسدتراتيجية مفداهيم ونمداذج
تطبيقيةو (اإلس ند ية :الدا الجامعيةو 2006م)و ص149.
( )4راب عبد الرام إد يسو جمام الدي محمد المرسيو المرجع نفسهو ص149.
( )5ناديرررة العرررا فو اإلدارة اإلسدددتراتيجية المتقدمدددةو (اإلسررر ند ية :الررردا الجامعيرررة و2007م)و
ص140.
( )6مصررط محمررود بررو ب ررر وفعررد ب ر عبررد هللا النعرري و اإلدارة اإلسددتراتيجية (جددودة التفكيددر
والقرارات في المؤسسات المعاصرة) و (اإلس ند ية :الدا الجامعية و2007موط )1و ص268.
( )7نادية العا فو مرجع سبق ذكره و ص158.
( )8نادية العا فو المرجع نفسهو ص171.
( )9خالد عبد السالم القريوو2013م مقام بعنوان "حياتنا السياسية"و جريدا الحريرةو ليبيراو العردد
الثالمو ص.14
( )10راب عبد الرام إد يسو جمام الدي محمد المرسيو مرجع سبق ذكرهو ص151.
( )11محمد امد عوض و اإلدارة اإلستراتيجية (األصول واألس العلمية) و (اإلسر ند ية :الردا
الجامعيةو 2004م) و ص256.
( )12امررد سرريد مصررط ي و تحددديات العولمددة واإلدارة اإلسددتراتيجية و (القرراهرا :مطررابل الررردا
العندسيةو 2008مو ط )1و ص.165.
( )13مررزت امررد مصررط عبررد الحرريو تقيدديم أداء اإلدارة الجامعيددة فددي ضددوء صدارة الجددودة
الشاملةو (اإلس ند ية :دا الوفاد الطباعة والنشرو  )2007ص161
( )14مزت امد مصط عبد الحيو المرجع نفسهو ص188
( )15سيالن جبرران العبيردتو ضدمان جدودة مخرجدات التعلديم العدالي فدي صطدار حاجدات المجتمدع،
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثاني عشر للوزراء المسدئولير عدر التعلديم العدالي والبحدث العلمدي
في الوطر العربي المواءمة بير مخرجات التعليم العالي وحاجدات المجتمدع فدي الدوطر العربديو
بيروتو 10-6ديسمبر 2009و المنلمة العربية للتربية والثقافة والعلومو بيروتو ص.17
( )16طرال الردي اسرري العيتريو األسدداليب اإلحصدائية فددي العلدوم اإلداريددة (تطبيقدات باسددتخدام
)SPSSو (عمان :دا وائ للطباعة والنشرو )2006ص 128
للطباعرررةو 2009م)و
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