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إسرتاتيجية االستدامة البيئية ودورها يف ضمان التحسني املستمر ألداء
املؤسسة اجلامعية

دراسة استطالعية لعينة من تدريسي اجلامعات والكليات يف حمافظة البصرة


الدكتور عبد الرضا ناصر محسن
قسم تقنيات إدارة ألاعمال /الكلية التقنية إلادارية
الجامعة التقنية الجنوبية /البصرة
املستخلص :

يهدف البحث إلى ضمان استمرارية التحسين املستمر ألداء املؤسسة الجامعية (الكلية) ،منن الن ل
توظين ننر اسن ننستاتيةية بسن ننتدامة البيملين ننة نحن ننو تحقين ننا املرايعن ننة املسن ننتمرة ألداء املؤسسن ننة الجامعين ننة
(الكلي ننة) ،ولغ ننري تحقي ننا ت نناا الت نندف ت ننم اعن ننداد اس ننتمارة اس ننت يان االض ننعح للتحن ننيم م ننن قبن ن
مةموعة منن بسناتاة بالتصناش ،نم البحنث عيننة منن الكلينات الاكومينة والحاصنة ن محا نة
البص ننرة ،اعتم نند البح ننث عم ننى التكام ن ب ننين املناج ننين بس ننتلبالي وبس ننتقرا ي ،إ اس ننت د التحلي ن
والستكيب املعتمد ألادلة املنطقية ن الجاننب الن نرن منن البحنث ،والتحلين النينف ن الجاننب امليندا ي
مسننتعينا بالاةمننة بيصننا ية مننن الن ل اسنناليب بيصنناء الوصننحي و عننب اسنناليب بيصنناء السننب ف
املتعلق ن ننة بمتطلب ن ننات تحلين ن ن الدراس ن ننة امليداني ن ننة ،توصن ن ن البح ن ننث ال ن ننى مةموع ن ننة م ن ننن بس ن ننتلتايات
والتوص ن ننيات املتم ن ننة ،وم ن ننن اتمت ن ننا ا تق ن ننار املؤسس ن ننات الجامعي ن ننة ال ن ننى ر ي ن ننة واض ن نناة لتطبي ن ننا مس ن ننار
اسستاتيةية بستدامة البيئة .
الكلمات الدالة :

إسستاتيةية بستدامة البيملية ،التحسين املستمر ،أداء املؤسسة الجامعية.

 E-mail : Abdnaser4@yahoo.com
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املقدمــة :

تعنند مؤسسننات التعلننيم العننال ن املحننرغ الننر ي للتغييننت التننادف إلننى تحقيننا بسننتدامة البيمليننة
سننواء داالن الجامعننة أ ن املةتمننك عننك عننا  .ومننك لننن ننين تحقيننا بسننتدامة ن الاننر الجننام
ل نني ممنن ننا م ننن دون مع نناركة اا ننااخ املص ننالل يميع ننا م ننن داالن ن املؤسس ننة التعليمي ننة الجامعي ننة
والاريتنا ،ضن عنن الااينة إلنى الندمم بننين متطلبنات بسنتدامة البيملينة ،وياينات التحسنين املسننتمر
لعمليات املؤسسة التعليمية الجامعينة و عنالااها ،وتناا لتطلنب تطنوير اسنستاتيةية ناملة للمؤسسنة
التعليمية الجامعينة ،تركنة ن تويتااهنا ومكونااهنا ،عمنى بتنداف واملمارسنات الانف تضنمن الاحنا عمنى
بسنتدامة البيملينة ،وقنندرة املن منة عمنى الت طننيي وتطنوير أدوات وللينات التنحيننا الانف تسنمب بم يقننة
التغيي نتات البيملي ننة املت يق ننة وتض ننمن بس ننتةابة التام ننة والحاعل ننة لت ننا التغيي نتات ،ي نناول البح ننث ن
دراس ننتن الن ري ننة النع ننر ع ننن ال نندور ال ننان لمن ننن أن تؤدل ننن اس ننستاتيةية بس ننتدامة البيملي ننة ن د ننك
املؤسس ننة التعليمي ننة الجامعي ننة نح ننو التحس ننين املس ننتمر لعمليااه ننا و ع ننالااها ،باالعتم نناد عم ننى رض ننية
ر يس ننة محادت ننا (تن نناغ ت ننداليت ن دالل ننة معنوي ننة ايص ننا ية الس ننستاتيةية بس ننتدامة البيملي نة للمؤسس ننة
التعليميننة الجامعيننة ن ضننمان التحسننين املسننتمر لقنندرااها الداالليننة) ،تننم أينراء بالتبننار املينندا ي عمننى
عينة من التدريسين يامعات وكليات محا ة البصرة ،واظترت النتا م صدق رضية الدراسة.

املبحث األول

بعض الدراسات السابقة ومنهجية البحث

ا
أوال  :بعض الدراسات السابقة

أ ننارت دراسننة ( )Ching , 2015املوسننومة (ت ن تننؤدن بسننتدامة البيمليننة دورا ن اعتمنناد تقنيننة
البطاقة الاكية ن الجامعنات ن تنالوان) ،إلنى أن مؤسسنات التعلنيم العنال ن املحنرغ النر ي للتغيينت
ن تحقينا البيئننة املسنتدامة داالن الاننر الجنام والارينن ن املةتمنك بصنحة عامننة ،وأظتنرت النتننا م
أننن عمنى الننرنم منن وينود قنندر كبينت مننن النو لندس الطن خ ينول بسنتدامة الجامعيننة ،إال أ هنا تحتقننر
إل ننى بتتمن ننا وبسن ننتعداد للمعن نناركة ن ن مبن ننادرات تسن ن ى نحن ننو تحقي ننا بسن ننتدامة ،وتويتن ننح دراسن ننة
( )Amos, 2015نحننو أتميننة بسننتدامة البيمليننة ن التعلننيم العننال  ،غننري الةيننادة ن العوا نند املاليننة
نتيةنة للعمليننات الداالليننة ملؤسسننة التعلننيم العنال  ،وركننةت دراسننة ( )Traci, 2015عمننى تننداليت التعلننيم
الج ننام عم ننى مس ننتوس اس ننتا املص ننممين ن ن تحقي ننا التص ننميم املس ننتدا  ،ضن ن ع ننن دور املواق ننر
البيملي ننة والع ق ننات العحص ننية عم ننى مف ن ت ننا املواق ننر .وي ت ننر التعل ننيم البيد ننف العدل نند م ه ننا ،واوض ننل
(  )Andy, 2007ن دراسنتن املوسنومة ( العنراكة ن التعلنيم العنال منن أين بسنتدامة the Higher
)) ،) Education Partnership for Sustainability (HEPSإ اظتننرت الدراسننة إن املنندال املتماسننن
والعننام للتنميننة املسننتدامة ن التعلننيم العننال  ،لننو ر الفقننة لنندس صنننا الق نرار ،والقننادة ،واملنندلرين،
والتيئات بكادلمينة والطلبنة ،ن امكانينة تنحينا التنمينة املسنتدامة بد عادتنا بقتصنادلة وبيتماعينة
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والبيمليننة ،وركننةت دراسننة (  )Scott ، 2008املوسننومة (دور التعلننيم البيدننف ن التنميننة املسننتدامة) عمننى
النندور الننان لؤدلننن التعلننيم املسننتدا ن تطننوير متننارات الطلبننة مننن ال ن ل الستكي ن عمننى مننوارد املةتمننك
ال عن ننرية والطبيعين ننة ،الان ننف تعن ننةي من ننن ملنين ننة الطالن ننب للعملين ننة التعليمين ننة ،وتمنينن ننن من ننن بسن ننتةابة
ملتطلبااها بنحاءة ،ض عن أتمينة بتتمنا يهيكن برننامم بسنتدامة ،وبلسن ا عيند املندس ،وربطنح
دراسة (  )Sandra , 2013بنين بسنتدامة البيملينة والتحسنين املسنتمر منن الن ل تن نيم وتع نيم املنوارد
البيملي ننة الا ننف تس ننتم ن ن تحس ننين النت ننا م بكادلمي ننة ،وت ننو ر بي ننواء وال ننروف الا ننف تع ننةي م ننن عملي ننة
التحسننين املسننتمر ،ض ن عننن تنميننة الع قننات الحاعلننة بننين املؤسسننة التعليميننة الجامعيننة واملةتمننك
املحم  ،وبناء راكة قوية مك من مات بعمال بيئة املؤسسة التعليمية الجامعينة ،وتطوينك برننامم
التحس ننين املس ننتمر بم ننا لض ننمن بيتح ننا بتنمي ننة البيئ ننة املس ننتدامة للمؤسس ننة التعليمي ننة الجامعي ننة .
يست لص من عب الدراسات السابقة أع ما لدتي :
 تعتمد البيئة املستدامة
املستدامة التعليم العال .

مؤسسات التعليم العال عمى املدال املتماسن والعام للتنمية

 و لن عن لريا دمم القضالا البيملية عمليات و عالات املؤسسة التعليمية الجامعية (مؤسسة
التعليم العال ) .
 واعتماد العراكة مك املةتمك والصناعة ويماعات البيئة لتنحيا بستدامة بد عادتا البيملية
وبقتصادلة وبيتماعية .
 ض عن دور العراكة تحقيا التكام بين استدامة املؤسسة البيملية الجامعية والتحسين
املستمر لعمليات و عالات املؤسسة نحستا .
 تعك الدراسات السابقة قاعدة معلوماتية لمنن بستحادة م ها
الجامعية املستدامة .

بناء اسستاتيةية البيئة

ا
ثانيا  :منهجية البحث وطريقة الدراسة
املشكلة :

لتطل ننب تط ننور ونم ننو املؤسس ننة الجامعي ننة العراقي ننة ،م يق ننة التغيي نتات البيملي ننة وتحس ننين بمكان ننات
الدااللية الاف تساعد عمى تحقيا بستةابة التامة والحاعلة لتنا التغيينتات ،إال أن تناا املوضنو لنم
لنننن مفننار اتتمننا النفيننت مننن إدارات املؤسسننات الجامعيننة العراقيننة ،وإنمننا لستكننة اتتمننا مع متننا عمننى
امل ننوارد والعملي ننات الدااللي ننة ،وت نناا نالب ننا م ننا لول نند ة ننوة ب ننين امل ري ننات الجامعي ننة ،وياي ننات بيئ ننة
املؤسس ن ننة الجامعي ن ننة املادل ن ننة وب س ن ننانية ل ااض ن ننر واملس ن ننتقب  ،ل ن نناا اص ن ننبب م ن ننن الض ن ننرورة أن اه ن ننتم
املؤسسة التعليمية الجامعية باستدامة بيئتها ،والاحا عمنى التنواين بنين التغيينتات املسنتمرة للبيئنة،
وتحسين ألاداء العام للمؤسسة التعليمية الجامعية ،بما لةعلتا تستةيب بنحناءة لتنا التغيينتات،
ولحصح املعكلة بالسؤال آلاتي - :
00

الدكتور عبد الرضا ناصر محسن  .إستراتيجية االستدامة البيئية ودورها في ضمان التحسين المستمر
 ت لمنن أن تستم اسستاتيةية بستدامة البيملية للمؤسسة التعليمية الجامعية
التحسين املستمر ألداء وعمليات املؤسسة التعليمية الجامعية ؟

تحقيا

 -1األهداف :

تتمحور أتداف البحث باآلتي :
أ -محاول ننة التحق ننا م ننن اس ننت دا اس ننستاتيةية بس ننتدامة البيملي ننة ن التحس ننين املس ننتمر لعملي ننات وأداء
املؤسسة التعليمية الجامعية.
خ -تطوير ع قة واليقة و اعلة بين املؤسسة التعليمية الجامعية واملةتمك املحم .
ت -تحسين القدرات الدااللية للمؤسسة التعليمية الجامعية ،بما لمن ها منن تحقينا بسنتةابة التامنة
لاايات البيملتين املادلة وب سانية ،الاالية واملستقبلية.
ث -تط ننوير بس ننستاتيةيات والحط نني الا ننف تحس ننن وتط ننور الع ق ننة ب ننين املؤسس ننة التعليمي ننة الجامعي ننة
وبيئتها.
ج -تط ننوير وتحس ننين ع ق ننات التحاع ن وبعتمادل ننة املتبادل ننة ب ننين الكلي ننة واملةتم ننك املحم ن  ،و اا ننااخ
املصالل آلاالرين.
 -2األهمية :

تةسد أتمية البحث آلاتي :
أ -تويين اتتما إدارة املؤسسات التعليمية الجامعية نحو الدور الان تؤدلن استدامة البيئة
تحسين اداء املؤسسة الجامعية وضمان استمرارية بقائها .
خ -تةويد البايفين والدارسين باملعلومات يول محتو بستدامة ،وبستدامة البيملية ،واتميتها
للمن مة واملةتمك ،وكيحية بستحادة م هما دعم تنمية وتطوير املؤسسات التعليمية
الجامعية .

 -3الفرضية الرئيسة للبحث :

 -1تناغ تداليت ن داللة معنوية ايصا ية السستاتيةية بستدامة البيملية للمؤسسة التعليمية
الجامعية ضمان التحسين املستمر لقدرااها الدااللية (العمليات واللعالات) .
 -4طريقة الدراسة :

(املناج ،املةتمك والعينة ،أدوات يمك البيانات ،بساليب بيصا ية املست دمة بالتحلي و قا
لاركة النمو ج املحاتييف)  ...انطوس البحث دراستن عمى التكام بين املناجين بستلبالي
وبستقرا ي ،إ است د التحلي والستكيب املعتمد ألادلة املنطقية الجانب الن رن من البحث،
والتحلي النيف الجانب امليدا ي منن ،ايرن البحث عمى عينة من التدريسيين يامعات
محا ة البصرة وكليااها ،أل هم اكثت معر ة ن رية وميدانية بالبيئة الجامعية املستدامة ،ومتطلبات
بستةابة التامة لتا ،ولكون البحث استط  ،قد تم است دا قا مة است يان الستط الدور
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الان لمنن أن تؤدلن اسستاتيةية استدامة بيئة املؤسسة التعليمية الجامعية التحسين املستمر
لقدرااها ،مك العلم تم تحنيم بستبانة من قب مةموعة من بكادلميين امل تصين ،وقد استعان
البحث ببعب بساليب بيصا ية امل مة ألنراي التحلي النيف واالبات صدق الحرضيات .
 -5أمنوذج البحث الفرضي :

لبقا لحرضية ولريقة البحث ان انمو ج البحث لدالا املسارات الاركية لبقا للعك رقم ( )1
الشكل رقم ()1
أنموذج البحث الفرض ي

استراتيجية
االستدامة
البيئية
للجامعة او
للكلية

التحسيـــــــن

المستمــــــــر

املصدر - :من إعداد البايث

 -6عينة البحث :

مةال التدري
رضح معكلة البحث العينة أن تكون يصرا بالكادر ألاكادليف الان يعم
عمى اعتبار أن البحث لبحث استدامة الجامعة أو الكلية ودورتا استمرار التحسين املستمر،
وقد تم توييك  50استبانة ملح مةموعة من الجامعات والكليات الاكومية والحاصة محا ة
البصرة والجدول رقم ( )1لوضل تحاصي العينة بحسب الجامعات والكليات .
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الجدول رقم ()1
يوضح تفاصيل العينة بحسب الجامعات والكليات
الجامعة

عدد بستمارات املويعة

يامعة البصرة

20

الجامعة التقنية الجنوبية

18

يامعة البصرة للنحي والغاي

1

كلية الننوي الجامعة

6

كلية ي العرخ الجامعة

2

كلية البصرة للعلو والتننولوييا

2

كلية العراق ألاتلية

1

املةمو

50

وقنند تننم اسننت  40اسننتمارة اسننت يان تمفن  % 80مننن مةمننو بسننتمارات املويعننة سن ب تعننار
اسننت بقيننة بسننتمارات ألسننباخ م تلحننة والجنندول رقننم ( )2لوضننل تحاصنني العينننة بحسننب العننتادة
واللقب العليف .
الجدول ()2
تفاصيل العينة بحسب الشهادة واللقب العلمي
اللقب العليف

أستا

أستا مساعد

مدرس

املةمو

دكتورا

5

29

3

37

مايستيت

-

3

-

3

املةمو

5

32

3

40

العتادة
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املبحث الثاني

اإلطار النظري للبحث

ا
أوال  :إسرتاتيجية االستدامة البيئية (عرض وحتليل)

تعرف بستدامة البيملية بد ها (القدرة عمى بيتحا بالصحات الاف تعد با ها ات قيمة البيئة
املادلة وبيتماعية)  .وم ها املحا ة عمى ك من (الاياة ال عرية ،قدرة البيئة عمى الاحا عمى
يياة الناس وبيياء ألاالرس ،من ال ل الاحا عمى املاء والتواء وبيواء املناسبة ،استمرارية
يركية املةتمك ،عمى الرنم من استن اف املوارد نيت القابلة للتةدلد ،نوعية الاياة لجميك الناس
الاف للبغ أن تتصر بالتةدد والجمالية (  ،)Philip . Sutton , 2004وأوضاح ويتة ن ر
( )Brundtland Commission of the United Nations 1987بستدامة من ياوية التنمية املستدامة،
وعر تها بد ها (التنمية الاف تل ف ايتيايات الااضر دون املساس بالقدرة عمى تلبية بيتيايات
الحاصة لألييال القادمة وتا تنطون عمى الركا ة الف ث ألاساسية و ك من بستدامة البيملية،
وبستدامة بقتصادلة ،وبستدامة بيتماعية ) .وتس ى املن مات الاف اهتم باالستدامة البيملية
إلى ( دمم يايات وتوقعات املةتمك البيملية مك اسستاتيةيااها والططتا وسياسااها) (محسن : 2016 ،
 ،) 175وتعنف بستدامة مةال الجامعات با ها (التنمية املستدامة للمةتمك ال عرن باعتبار
التوين بساس نحو تطوير التعليم العال  ،ضوء دمم الحطوات املناسبة إلدارة الجامعة مك
الطي التنمية ،والتعليم وببحاث ،وصيانة البيئة والاياة الط بية ) )،)Ching et al , 2015: 1
ويستبدل محتو استدامة البيئة الجامعية اييانا بمحتو الجامعة الحضراء ،ويعنف دمم روح
بستدامة عمليات الجامعة ،مك ت طيي املناهج الدراسية والاياة اليومية الار الجام .
ض عن تقدلم املساعدة إلى الجامعة نحستا ،واملةتمك املحم  ،واملةتمك عك عا  ،من ال ل
أ عطة التدري والبحث وببتكار والار الجام  ،الاف تستم ضمان بستدامة للمستقب ،
( ،)Perrini, 2010لحاول البحث بلورة محتو اسستاتيةية بستدامة البيملية والطوات بنائها،
ضوء التسلس املنطقي للمحاتيم وب كار املتعلقة يها بسستاتيةية ،إ لتطلب تحقيا بستدامة
البيملية عب الحطوات املتمة  ( - :محسن)185 - 175 : 2016 ،
 .1التلبؤ بالتغييتات البيملية للمستقب  ،وتحدلد الطرا ا واملمارسات الاف تمنك من يدوث
املعن ت البيملية.
 .2تبنف الن م والتطبيقات الاف تضمن إلادارة الناجاة للبيئة من أي بيتحا ببيئة ن يحة
ولمنة ،بالستكي عمى ن م إلادارة البيملية .
 .3دمم الن م واملمارسات البيملية مك يايات وتوقعات املةتمك .
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ون رت (  ) Glyndŵr University’s , 2014السستاتيةية بستدامة البيملية من ال ل إلالار
بسستاتيج الان من دنن التداليت تعني املن مة ،بما لةعلتا قادرة عمى إظتار أ ض املمارسات
مةال التمي البيدف ،وبستدامة .وارتنةت بسستاتيةية عمى اللعالات آلاتية - :
 .1إدماج إلادارة البيملية مك ن ا الاوكمة الجامعية .
 .2تحسين ايراءات بست دا الحعال للموارد .
 .3ا عاء ن م إدارة عالة تستم قيادة ألاداء.
 .4تكوين وترسيخ القا ة بستدامة بين الط خ واملوظحين واملةتمك املحم .
وقد تم تطوير اسستاتيةية بستدامة البيملية إلى يانب اسستاتيةيات رعية االرس مف اسستاتيةية
التعليم والتدري  ،واسستاتيةية بتصاالت ،ونيتتا من بسستاتيةيات الاف تدلم الع قة مك املةتمك
والاكومة ،وانطوس إلالار بسستاتيج عمى (الر ية ،والرسالة ،والسياسة ،والقيم الر يسة ل جامعة،
وبتداف بسستاتيةية والسنوية) ،والاف للبغ أن تعتمد يميعا الع قة مك البيئة املحيطة
واملةتمك ،بما لضمن قدرة الجامعة عمى بستةابة للتغييتات البيملية املستقبلية ،ومن بمور املتمة
الاف للبغ بتتما يها عند بناء اسستاتيةية استدامة البيئة الجامعية (بلس ا بمبادئ بستدامة
البيملية وبيتماعية وبقتصادلة ودورتا تحسين تم وتحقيا النواتم املستدامة لك مةاالت
عم املؤسسة الجامعية) ،بالرنم من أن بسستاتيةية تركة أساسا عمى عناصر بستدامة البيملية (
 ،)City of Swan , 2012ويتطلب نةاح عم تا بسستاتيةية الستابي الجوترن بين بستدامة
البيملية وبيتماعية وبقتصادلة من ال ل تقدلم مةموعة واسعة من إلايراءات املوايية ملسئولية
املؤسسة الجامعية اتةا الجمتور ،والاف تركة عمى استا الجميك باتةا تحسين ألاداء البيدف .إن
التدف الر ي السستاتيةية بستدامة البيملية تو (بناء مةتمعات محلية مستدامة تستم تحسين
نوعية الاياة املدلنة الاف تتوايد يها املؤسسة التعليمية) ،ما الان للبغ أن تعتمد بسستاتيةية
ياى تكون غالة عك اع ؟ للبغ أن تتوين نحو (املعاركة ،بستدامة ،العدالة توييك الثتوة،
ببدا  ،والحريا الوايد) ،من ال ل تبنف عب بسستاتيةيات عالية املستوس( ) Amos,2015 :23م ها:
 .1يمالة البيئة الطبيعية واملحا ة عليها .
 .2توليد وتعةية الو املةتم الان يستم تعجيك السلوغ البيدف املسؤول .
 .3بدارة الحعالة السته غ املوارد ،متضمنة املاء ،والطاقة ،و لن ل اد من النحالات والغايات
املنبعفة من عمليات بنتاج ،وتحسين نوعية التواء .
 .4بناء راكة مك املن مات الاف تةع بتداف البيملية مقدمة اتدا تا .
وأوضاح بسستاتيةية البيملية (  ) Harper, 2010بلار بسستاتيج الستدامة بيئة املؤسسة
الجامعية بحالة أكثت تحصي ومنطقا وعمى و ا ما لدتي - :
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 .1ضرورة بناء بسستاتيةية البيملية املستدامة لضمان التحدلد الواضل للغالات وبتداف البيملية
الجامعية و اعلية اداراها وتنحياتا .
 .2إن العناوين بساسية الاف تستهد تا اسستاتيةية بستدامة البيملية ،ت حص بك من (موقك
بستدامة البيملية الوضك الاال ل جامعة أو الكلية ،ما الان للبغ أن تستهد ن الجامعة أو
الكلية املةال املستقبم ل ستدامة البيملية؟ تحدلد الطرا ا والوسا الاف تساعد الجامعة
أو الكلية انةاي نالااها واتدا تا املتعلقة باالستدامة البيملية) .
 .3وتنطون اسستاتيةية بستدامة البيملية عمى الطة املعرو  ،الان لوالا ويحدد بولويات
الر يسة ملؤ رات بستدامة البيملية ،وتعتم بسستاتيةية ألضا عمى املعالم الر يسة ،الاف
تحدد املسئولية ومتطلبات التنحيا للتيئات بدارية وبكادلمية الجامعة أو الكلية .
 .4تحدد الجامعة أو الكلية ر يتها ،ورسالتها ،وأتدا تا عيدة املدس باالعتماد عمى نو ت صصااها،
ونو الحدمة الاف تقدمتا للمةتمك  .ضوء ألالر آلاتية - :
أ -ب عطة الاف ترتبي بدقة بحايات بقتصاد املحم  ،والصناعات الاف لرتنة عليها تاا
بقتصاد .
خ -ب عطة الاف تستم بنتاج وبسته غ املستدامين  ،توليد الطاقة املتةددة ،يمالة
املوارد الطبيعية ،والثتوة ال عرية والايوانية ،
ت -البحث عن أسواق عم يدلدة للطلبة الالن لنحدرون من اللحيات علمية وتربوية
م تلحة ،ومسانداهم بالدورات التطويرية والتدري ية املناسبة .
ث -تو يت بيئة تعليمية ،وتعةية القا ة الطلبة الاف تعةي رش العم .
مةال التعليم العال ،
ج -برتباط القون مك الصناعة ،الاف تضير أتمية إلى بعمال
وتعجيك التعلم مدس الاياة .
ح -اظتار الدور املركةن ل جامعة تو يت التعليم العال الان ل د بقتصاد املحم  ،أالناء
و عد ستة الت طيي .
 -5لتحدد مدس اسستاتيةية بستدامة البيملية باملدة ال يمة لصيانة املوارد البيملية الفمينة سياق
التطور ب سا ي .و مةال اسستاتيةية البيئة التعليمية املستدامة تعنف م يقة يايات
ورنبات املةتمك ،وتطوير املوارد الدااللية ل جامعة أو الكلية الاف تساعد عمى تحقيا بستةابة
التامة لتاا التوين الر ي .
 -6وتركة بسستاتيةية ألضا عمى البحوث وب عطة املتعلقة عدن قوانين بستدامة البيملية ،و لن
من أي إالراء املناهج التعليمية الاف تةود الط خ بالجوانب التطبيقية ،الاف تنم ب عاد
الن رية الاف لس ود يها الطالب داال القاعة الدراسية .
 -7تطوير الع قة بين بسستاتيةية البيملية املستدامة ل جامعة وبسستاتيةيات الحرعية لكليااها .
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 -8تعك بستدامة البيملية عنصرا تاما الت طيي للمةاالت ألار عة الر يسة الاف ترتنة عليها
اسستاتيةية بستدامة الجامعية ،و ك من املال ،والناس ،واملعدات ،واملبا ي ،وت د
اسستاتيةية بستدامة البيملية توييد وتعةية عناصر بستدامة البيملية ل جامعة أو الكلية .
 -9ويلبغ أن تست د اسستاتيةية بستدامة التعليم العال  ،الطة تتضمن املناهج الدراسية الاف
تطلبها بستدامة البيملية إلدرايتا عك علنف يميك محتويات الحصول الدراسية ،يست لص
مما سبا كر ما لدتي - :
أ -ضرورة بناء بسستاتيةية البيملية املستدامة لضمان التحدلد الواضل للغالات وبتداف
البيملية الجامعية و اعلية اداراها وتنحياتا .
خ -تحدد الجامعة أو الكلية ر يتها ،ورسالتها ،وأتدا تا عيدة املدس الاف تتوين نحو تحقيا
بستدامة البيملية.
ت -تطوير املوارد الدااللية ل جامعة أو الكلية الاف تساعد عمى تحقيا بستةابة التامة لتاا
التوين أع  ،مك مراعاة متطلبات البيملتين ب سانية واملادلة .
ث -للبغ أن لرا ى عند تطوير اسستاتيةية بستدامة البيملية بسستاتيةيات الحرعية بالرس
الاف تدلم الع قة مك املةتمك والاكومة مف اسستاتيةية التعليم والتدري  ،واسستاتيةية
بتصاالت  ،وما ابن .
ج -بالا بعتبار بلس ا بمبادئ بستدامة البيملية وبيتماعية وبقتصادلة ،الاف تساند
تحسين تم وتحقيا النواتم املستدامة لك مةاالت عم املؤسسة الجامعية.
ح -للبغ أن تعتمد اسستاتيةية بستدامة البيملية ك من املعاركة ،بستدامة ،العدالة
توييك الثتوة ،ببدا  ،والحريا الوايد.
خ -تدالا اسستاتيةية بستدامة البيملية الجامعية اتةاتين ،ألاول البحث عن رش عم
للطلبة املةتمك والاكومة املحليين ،والفا ي تدتي الطلبة بالحبتات امليدانية الاف تنم
معلومااهم الن رية وتحولتا إلى ممارسات تطبيقية .
د -للبغ أن تركة اسستاتيةية بستدامة البيملية الجامعية ألضا عمى البحوث وب عطة
املتعلقة بقوانين بستدامة البيملية ،والاف تستم تواليا الع قة املتطورة بين الجامعة
والبيئة .
التعليم العال  ،الطة تتضمن املناهج
 ويةب أن تست د اسستاتيةية بستدامةالدراسية الاف اهتم باالستدامة البيملية إلدرايتا عك علنف يميك محتويات الحصول
الدراسية.
ر -تو يت الحطي التعغيلية وبيراءات وآلاليات الاف تةع من اسستاتيةية بستدامة البيملية
الجامعية ممننة التنحيا .
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ا
ثانيا  :إسرتاتيجية االستدامة البيئية والتحسني املستمر

ظتر محتو التحسين املستمر باالستناد إلى املحتو اليابا ي للتحسين (  ) Kaizenومعنا (التحسين
املستمر الان يعارغ بن ك العاملين املن مة ويعتمد رضية  :ان التحسينات النوعية تدتي من
ال ل س س صغيتة من التحسين املتدرج املستمرة ) ( بم  ،) 152 : 2014 ،ويقصد بن مةال
لالر :بدنن التحسين الان لةرن عمى يالة ما بقصد الوصول إلى يالة أعمى م ها وصوال إلى أعمى يالة
نضوج ممننة ،وتا العملية تستغرق وقتا )  ،) A. Van , 2013وين ر إلى التحسين املستمر الضا الى
انن (عملية ايداث تحسينات عمى املدس القصيت محردات صغيتة متنررة الادوث قياسا بديداث
تغيتات اساسية كبيتة عمى املدس البعيد من ال ل ت حيب التكالير املتغيتة بمعدالت معينة )
الشكل رقم ( )2
مراحل التحسين املستمر

Sources :
- Aichouni & Al-Ghonamy, 2010:129

(  ،)Weetman,2006:482يين اعتبت ك من (  )Kaplan& Atkinson,1998:229التحسين املستمر
(التقنية الاف توين ان ار بدارة العليا للتحنيت النيحية الاف لمنن من ال لتا تححي املدراء والعاملين
لديها يميك مستويااها باتةا الةاد لرق لت حيب التكالير للمنتم أو الحدمة) ،يين يعيت ك ٌ
من ( ) Slack et al, 2007: 598الى ان التحسين املستمر يعتمد دورة دلمنن)Deming cycle (.
ك طوات إلنةاي التحسين املستمر الاف تتةسد باالتي ((الت طيي ( ،)Planالتنحيا (  ،)Doالتقييم
والححص ( ،) Checkالتحسين ( )) Actوالعك رقم (  )2لوضل مراي تنحيا التحسين املستمر .
ويستلتم مما سبا ان التحسين املستمر :
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 -1نالة ووسيلة الوقح نحسن ،نالة تعم املن مات من اي بلونتا ،ووسيلة تتحقا من ال ل
اسستاتيةيات التحسين املستمر نحسن .
 -2يعتمد التحسين املستمر عمى معاليت متدرية ،ووسا تساعد عمى بلوغ تا املعاليت  ،وصوال إلى
املعاليت املستهد ة .
 -3ويتحقا من ال ل بمكانات واملةتودات العاملة للمن مة بصحتها الكلية .ويعنف التحسين املستمر
مؤسسات التعليم (التحسين املستمر ألداء املؤسسة الجامعية بما لةع م ها قادرة عمى
بستةابة الحاعلة لاايات املةتمك ورنباتن ياضرا ومستقب )  ) Sandra, 2013 ( .تا الاالة
تتطلب - :
أ -تن يم وتع يم املوارد لتحسين النتا م بكادلمية .
خ -للبغ أن تكون املناهج ،وبنةاي التدريس ف ،والتقييم متوايية مك التحسين املستمر ألداء الطلبة.
ت -التطوير  ،والتوسيك ،وتقدلم املبادرات القا مة عمى تحسين ال روف وبيواء لعملية التحسين
املستمر املؤسسة التعليمية.
ث -التطوير ،والت طيي بول  ،وتوسيك نطاق التحسينات مةال التعليم الفانون ،والبتامم الاف
تدعم معاركة الط خ عالات التعلم املتنوعة .
ج -است دا الطلبة ،وامل غ التدريس ف ،والكلية ،وبيانات ن ا تقييم ألاداء ،ملراقبة وتحسين
انةايات الطلبة.
ح -بيتضان وبيتحا بالن م الاف تدعم وتحسن اعلية العاملين مؤسسة التعليم العال .
خ -تعةية الع قات بين املؤسسة الجامعية وألاسرة ،وبستمرار توسيك الع قة مك من مات
بعمال ،والعراكة مك املةتمك الاف تستم يميعا تحسين التحصي العليف للطلبة .
تعيت النقطة ألااليتة أع إلى الدور الان لمنن أن تؤدلن اسستاتيةية بستدامة البيملية توكيد
الااية إلى التحسين املستمر املؤسسة التعليمية الجامعية ،إ أن بيئة املؤسسة التعليمية
الجامعية تغييت مستمر  ،وتتطلب بستةابة ملف تاا التغييت تحسين مستمر عمليات املؤسسة
التعليمية الجامعية وأداءتا ،وتعك بسستاتيةيات املتنوعة للبيئة الجامعية املستدامة وسيلة
متمة الو اء بنةاح املؤسسة التعليمية الجامعية بلوغ اتدا تا الر يسة ،املتمفلة بتعةية الو
بقضالا بستدامة بين الجامعة واملةتمك ،واست دا التننولوييا الاف تسمب ب حب العبء البيدف
عمى مستوس املةتمك املحم  ،والان يعك عوا ا تمنك الجامعة من انةاي التحسين املستمر  ،الان
لمنحتا القدرة عمى بستةابة السريعة والحاعلة للتغييتات البيملية املتوقعة واملحايئة, 2000. p. ( ،
. ) Jenks-Jay N 165.
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املبحث الثالث

ا
أوال  :اختبارات الصدق والثبات

اجلانب امليداني

االتبار الصدق (
 -1االتبار الصدق ال اترن وصدق املحتوس (لراء املحنمين )  :لقد است د
ال اترن واملحتوس ) لريا لراء املحنمين ،و العا عة تا بالتبارات  ،وقد تم إبداء عب
امل ي ات ال سيطة يول عب الحقرات  ،وتم إيراء التعدل املناسب .
 -2االتبار الفبات (االتبار التةا الداالم للمقياس  :)Cronbach Alphaيعد االتبار ( Cronbach
 ) Alphaمن اتم االتبارات البات املقياس ،ألنن يعري التةا الداالم بين قرات املقياس،
بما يها التةا العا للمقياس ،وتةا ك قرة منحردة بالع قة مك قرات املقياس بالرس
 ، ) Gliem & Gliem , 2003 : 87 ( .إ بلغح قيمة ( ألحا ) لحقرات املقياس مةتمعة ( ) 91%
تقريبا  ،وتراويح قيمتها لحقرات املقياس منحردة بين (  ، )0.91 – 0.90و يميعا أعمى من
قيمة الحا املعيارية البالغة (  ،) 0.70معيتة إلى التةا القون بين قرات املقياس  ،وك
بالتبارين لؤكدان ص يية املقياس ألنراي القياس .

ا
ثانيا  :االحصاء الوصفي ( تقدير أهمية املتغريات من وجهة نظر أفراد العينة )

لمف الجدول رقم ( )3نتا م بيصاء الوصحي أل راد العينة .إ لوضل نتا م إلايصاء الوصحي
ملتغيتات املقياس الحرعية والر يسة ما لدتي - :
 -1تراويح قيم الوسي الاسا ي للمتغيتات الحرعية بين (  ) 4.5 – 3.2و يميعا أعمى من
الوسي الحرض ف ( . ) 3
 -2تراويح قيم الحطد املعيارن للمتغيتات الحرعية بين (  ) 0.071 – 0.012و يميعا صغيتة ،
وتعيت الى دقة قياس املقياس .
 -3تراويح قيم بنحراف املعيارن للمتغيتات الحرعية بين (  ) 0.92 – 0.45و يميعا صغيتة ،
وتعيت إلى تةا أراء أ رد العينة بالع قة مك وسطتا الاسا ي .
 -4بلغح قيم بنحراف املعيارن ،والحطد املعيارن ،وبنحراف املعيارن للمتغيت املستق الر ي
(  ،) .43526، .06882 3.9533مؤكدة دقة قياس الوسي الاسا ي ألتمية املتغيت املاكور .
 -5بلغح قيم بنحراف املعيارن ،والحطد املعيارن ،وبنحراف املعيارن للمتغيت املعتمد الر ي
(  ،) 0.70 , 0.074 , 4.05مؤكدة دقة قياس الوسي الاسا ي ألتمية املتغيت املاكور .
يست لص مما سبا كر ما لدتي - :
 –1لدل صغر قيم بنحراف املعيارن ولجميك متغيتات املقياس الحرعية والر يسة ،إلى تةا لراء
أ راد العينة من يول وسطتا ،ومن الم دقة قياس الوسي الاسا ي ملستوس أتمية املتغيتات
املطلوخ قياستا .
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الجدول رقم ()3
نتائج الاحصاء الوصفي
Std. Deviation
Variable name

Statistic

Mean
Std. Error

N

Statistic Statistic

 -1الع قة مك املةتمك

.50064

.07916

4.5750

40

VAR00001

 -2املعاركة إلاسستاتيةية .

.45220

.07150

4.2750

40

VAR00002

-3التوعية بن م إلادارة البيملية .

.59052

.09337

3.9000

40

VAR00003

 -4يمالة البيئة

.85335

.13493

3.7000

40

VAR00004

 -5التلبؤ باأليداث والتغييتات .

.60712

.09599

3.8750

40

VAR00005

-6البحث عن بست دا ألا ض للموارد .

.54302

.08586

4.2500

40

VAR00006

.72280

.11428

3.8750

40

 -8تويين امل ريات الط بية نحو تطوير
بقتصاد والصناعة املحليتين

.70892

.11209

4.1000

40

 -9توا ا بالتصاصات مك يايات البيئة

.79057

.12500

3.8750

40

 -11اعلية امل ريات الط بية الدمة
املةتمك املحم .

.61550

.09732

3.9250

40

 -11املمارسة امليدانية لا
املعن ت البيملية .

.69752

.11029

4.0250

40

-12تعدد قنوات بتصال مك املةتمك .

.76418

.12083

3.9250

40

VAR00012

 -13تو يت رش عم ل حريةين .

.89120

.14091

3.2250

40

VAR00013

 -14العم عمى بلوغ الجامعة الحضراء .

.92681

.14654

3.7500

40

VAR00014

 -15اعلية الع قة مك املةتمك .

.69752

.11029

4.0250

40

VAR00015

 -16تحسين ألاداء و قا لاايات البيئة .

.47434

.07500

4.0750

40

VAR00016

 -17املرايعة املستمرة ل حطي واملناهج
و قا للتغييتات البيملية .

1.10911

.17537

3.7250

40

.66216

.10470

3.8500

40

.61966

.09798

4.2250

40

.43526

.06882

3.9533

40

 -7تويين عب يوانب التدري
تحسين ألاداء البيدف

نحو

 -18التحسين املستمر ألداء التيئات
ألاكادلمية وإلادارية ..
 -19تعميا العراكة مك املةتمك .
 -21م يقة التطور و قا ملبادئ التحسين
املستمر .

VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011

VAR00018
VAR00019
VAR00020
var21

م ي ة  :قيمة الوسي الحرض ف للمقياس =  ، 3ما تو وق تا القيمة يعيت إلى قبول أ راد العينة باملتغيت ،
وما تو تحح تا القيمة دنن يعيت إلى ر ب ا راد العينة للمتغيت .

 –2يعيت صغر الحطد املعيارن ولجميك متغيتات املقياس الحرعية والر يسة ،إلى سبة قليلة يدا من
الحطد ال تتةاوي ( سبك ياالت من أص  100يالة تنرار ل التبار نحسن ) .
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 –3ك النتيةتين أع تعيت إلى مستوس عال من الفقة بالنتا م الاف لصحتا الوسي الاسا ي أن
( مستوس اتتما أ راد العينة ) بمتغيتات املقياس الحرعية والر يسة عند التطبيا .
 –4ي يح املتغيتات الحرعية ك من ( البحث نحو بست دا ألا ض للموارد ،املمارسة امليدانية
ي املعن ت البيملية ،املعاركة إسستاتيةية بستدامة البيملية ،اعلية الع قة مك املةتمك،
تحسين ألاداء و قا لاايات البيئة  ،تعميا العراكة مك املةتمك ) بقيم أوساط يسابية أعمى من
(  ،) 4وأعمى من الوسي الاسا ي الحرض ف للدراسة (  ، ) 3بمعنى لالر اتتما قون من قب أ راد
العينة باملتغيتات سابقة الاكر .
 –5تصر املتغيتات سابقة الاكر العناصر الاف تستم تطوير البيئة املستدامة للمؤسسة التعليمية
الجامعية وتت م مك بيئة الجامعات العراقية محا ة البصرة من يانب ،وتستم تحسين
العمليات الدااللية ملؤسسة التعليمية الجامعية من يانب لالر .
 –7وبلغح قيمة الوسي الاسا ي للبعد الر ي (التحسين املستمر ألداء املؤسسة الجامعية) ،أعمى
من (  ،) 4و أعمى من الوسي الاسا ي الحرض ف للدراسة (  ،) 3بمعنى لالر التدكيد القون من قب
أ راد العينة بالتحسين املستمر لعمليات الكلية وأدائها عند الس امتا بمتطلبات بستدامة البيملية
الواردة أع .
ا
ثالثا  :اإلحصاء السببي ( حتليل االحندار املتعدد للتحقق من فرضية البحث )

 -1حتليل االحندار املتعدد.

Sig
0.00

الجدول رقم ( )4
تحليل الانحدار املتعدد

Std. Error of
the Estimate
.24251

Adjusted R
Square
.735

R Square

R

Model

.837

.915a

1

اتضل من الجدول رقم (  )4نتا م تحلي بنحدار املتعدد الاف تضمنتها نتا م ال صة النمو ج ما
لدتي-:
أ -بلغح قيمة معام برتباط النم للمتغيت املعتمد التحسين املستمر مك ك متغيتات البعد
املستق (اسستاتيةية بستدامة البيملية املؤسسة التعليمية الجامعية) ( ،).915aمعيتة إلى قوة
ارتباط اسستاتيةية بستدامة البيملية بالتحسين املستمر لعمليات املؤسسة التعليمية الجامعية
و عالااها .مدل عمى برضية املعستكة للبعدلن.
خ -بلغح قيمة معام بنحدار للمتغيت املعتمد التحسين املستمر مك ك متغيتات البعد املستق
اسستاتيةية بستدامة البيملية ( .837أو  % 84تقريبا) ،معيتة إلى أن متغيتات بستدامة البيملية
للمؤسسة التعليمية الجامعية تحسر ما قيمتن (  ) %84من التغييت عد التحسين املستمر
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للمؤسسة التعليمية الجامعية ،أن أن تداليتتا قون عمى التغييتات
و عالات املؤسسة التعليمية الجامعية .
ت -وبلغح قيمة الداللة املعنوية لنمو ج بالتبار (  ،)0.00معيتة إلى معنوية نمو ج بالتبار وصدق
الحرضية الر يسة الاف محادتا (تناغ تداليت ن معنوية ايصا ية السستاتيةية بستدامة البيملية
ضمان التحسين املستمر لقدرااها الدااللية ( العمليات
للمؤسسة التعليمية الجامعية
واللعالات) .
 -2قيم (  ) Betaلنمو ج بنحدار  :الغالة معر ة التداليت املعنون لك متغيت مستق من ال ل املتغيتات
املستقلة بالرس املتغيت املعتمد .
الجدول رقم ( ) 5
قيم (  ) Betaلنموذج الانحدار
التحسين املستمر لعمليات

Sig

t

Beta

var

Variable name
 – 1الع قة مك املةتمك

.045

2.120

.597

VAR00001

 – 3التوعية بن م إلادارة البيملية .

.031

2.290

.623

VAR00003

 - 4يمالة البيئة

.031

2.297

.825

VAR00004

 - 5التلبؤ باأليداث والتغييتات .

.035

2.238

.631

VAR00005

 - 7تويين عب يوانب التدري
نحو تحسين بداء البيدف

.040

2.173

1.062

 – 8تويين امل ريات الط بية نحو
تطوير بقتصاد والصناعة املحليتين

.05

2.057

.733

 – 13تو يت رش عم ل حريةين .

.036

2.221

1.011

VAR00013

 – 15اعلية الع قة مك املةتمك

.010

2.814

.882

VAR00015

VAR00007
VAR00008

م ي ة  :إ ا كان مؤ ر الداللة ملعام ( )Betaمعنويا ي ها تعيت إلى التداليت بلةا ي للمتغيت املستق
املعتمد ،غب الن ر عن قيمة ( )Betaبلةابية أو السلبية.

البعد

لتضل من الجدول رقم(  ) 5قيم (  ) Betaلنمو ج بنحدار املتضمن قيم (  ) Betaاملعنوية ما لدتي :
 -3بلغح قيم ( بيتا املعنوية ) للمتغيتات ك من ( )15 ،13 ، 8 ، 7 ، 5 ، 4 ، 3 ، 1الواردة الجدول
اع (  % 88 ،% 100 ، % 73 ،% 100 ،% 63 ،% 83 ،% 62 ،% 60تقريبا) ،و تحسر منحردة
ما بين( ) % 100 - % 60من التغييت البعد املعتمد (التحسين املستمر).
 -4تعيت قيم (  ) Betaاملعنوية يميعا إلى أن املتغيتات املستقلة ك من (الع قة باملةتمك ،التوعية
بن م إلادارة البيملية ،يمالة البيئة ،التلبؤ باأليداث والتغييتات ،تويين عب يوانب التدري
نحو تحسين البيئة ،تويين امل ريات الط بية نحو تطوير بقتصاد والصناعة املحليتين ،تو يت
رش عم ل حريةين ،اعلية الع قة مك املةتمك) لتا تداليت واضل وقون البعد املعتمد (
التحسين املستمر للمؤسسة التعليمية الجامعية) .
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يست لص من تحلي ( )Betaأع ما لدتي - :
أ -إن أكثت من نصر املتغيتات املستقلة الواردة نمو ج بالتبار لتا تداليت إلةا ي ومعنون
وقون عمى التغييت املتوقك البعد املعتمد ( التحسين املستمر ) .
خ -تركة يميك املتغيتات املستقلة املعنوية عمى العناصر الاف توالا الع قة بين بستدامة
البيملية للمؤسسة الجامعية ،والتحسين املستمر لعمليااها و عالااها .
ت -و ك املتغيتلن املستقلين (تويين عب يوانب التدري ( العملية التعليمية ) نحو تحسين
ألاداء البيدف ،وتو يت رش عم للمت ريين) الروابي املحورية والحاعلة ا عكاس البيئة
املستدامة للمؤسسة الجامعية عمى التحسين املستمر للعمليات واللعالات الدااللية
للمن مة نحستا .

ا
رابعا  :االستنتاجات والتوصيات

 -1االستنتاجات  :أظهرت النتائج ما يأتي -:

أ-

خ-

ت-
ث-

ج-
ح-
خ-

ا تقار الجامعات والكليات إلى املعر ة الواضاة والعملية بمحتو استدامة البيئة الجامعية
ودورتا التداليت عمى تحسين العمليات واللعالات الدااللية لتا .
اظترت مكونات بستدامة البيملية ملؤسسات التعليم العال العراق موضو الدراسة ك من
(البحث نحو بست دا ب ض للموارد ،املمارسة امليدانية ي املعن ت البيملية ،املعاركة
اسستاتيةية بستدامة البيملية ،اعلي ة الع قة مك املةتمك ،تحسين ألاداء و قا لاايات البيئة،
تحقيا استدامة البيملية الجامعات والكليات
تعميا العراكة مك املةتمك) اتمية عالية
العراقية موضو الدراسة .
أن يميك املتغيتات املستقلة ات الداللة املعنوية تركة عمى العناصر الاف توالا الع قة بين
بستدامة البيملية للمؤسسة الجامعية ،والتحسين املستمر لعمليااها و عالااها .
إن مكونات البيئة املستدامة ك من (تويين عب يوانب التدري ( العملية التعليمية) نحو
تحسين ألاداء البيدف ،وتو يت رش عم للمت ريين) الروابي املحورية والحاعلة تعةية
ع قة البيئة املستدامة بالتحسين املستمر للمؤسسات التعليمية موضو الدراسة .
وا عنسح املكونات اع إلةابيا عمى التحسين املستمر لعمليات و عالات الكليات والجامعات
موضو الدراسة .
إمكانية استا التحسين املستمر ألداء الكلية بيتحا باستدامتها البيملية .
تحقا الحرضية الر يسة الاف تؤكد اعتماد تحقيا التحسين املستمر عمى بستةابة ملتطلبات
بستدامة البيملية .

 -2التوصيات
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التوصية ألاولى  :تعميم القا ة البيئة الجامعية املستدامة والجامعة الحضراء عمى ك العناصر
املسئولة عن بدارة العلمية وبدارية ل جامعات والكليات موضو الدراسة من ال ل:
أ -القنوات إلاع مية املتنوعة ( املن ورة ،واملسموعة ،واملن ورة واملسموعة معا).
خ -انناء مكاتب الكليات والجامعات موضو الدراسة بالنتب والدوريات واملة ت بالرس املعنية
باالستدامة .
ت -تويين بحوث التدريسين ومعاريك بحث الطلبة نحو تعةية ع قة اللعالات العلمية للكليات
والجامعات موضو الدراسة بالبيئة الجامعية املستدامة ومتطلبات تطويرتا .
التوصية الثانية  :العم عمى تطبيا مبادئ التحسين املستمر الكليات والجامعات موضو
الدراسة من ال ل - :
أ -وضك الطة املة تتضمن محاتيم واسستاتيةيات ولليات تنحيا التحسين املستمر املؤسسات
التعليمية الجامعية موضو الدراسة .
خ -تعني ريا مت صص تعرف علين القيادة بدارية العليا للمؤسسة التعليمية الجامعية،
املؤسسة الجامعية املعنية بالتحسين
لتحم مسئولية تنحيا الحطة اع
ت -وضك معاليت مراقبة ومرايعة لضمان التنحيا السليم للتحسين املستمر املؤسسة التعليمية
املعنية بالدراسة .
التوصية الثالثة  :العم عمى تطوير الار اسستاتيج يعةي وينيف ع قة البيئة الجامعية املستدامة
بالتحسين املستمر للعمليات الدااللية للمؤسسة التعليمية الجامعية من ال ل :
أ -كعر وتحدلد العناصر والقوس بيئة املؤسسة التعليمية الجامعية الاف تؤالر إلةابيا عمى مبادئ
التحسين املستمر وتستم تطويرتا  .وترتيبها يسب بتمية .
خ -است دا اسستاتيةية التحسين املستمر الاف تت ء مك لبيعة البيئة املستدامة للمؤسسة
الجامعية والصا صتا .
ت -معاركة املةتمك املحم  ،وريال بعمال ،ك ما لن ع قة بن ا ة البيئة الجامعية ،وتحسين
عمليااها الدااللية .
التوصية الرابعة  :العم عمى تحسين أداء البيئة املادلة وال عرية للمؤسسات التعليمية الجامعية
موضو الدراسة من ال ل :
أ -النعر عن السب العملية والواقعية الاف تساعد عمى تحدلد موارد البيئة والنادرة م ها  ،بقصد
بيتحا يها وتر يد است دامتا .
خ -تويين البحوث والدراسات نحو معالجة املعن ت البيملية ،الاف تؤدن ال هالة إلى تو يت بيئة
سليمة ولمنة (الالية من ك مس بات التلوث والضرر البيمليين ) .
ت -دراسة يايات املةتمك والصناعة املحليتين ،وتطوير روابي الع قة بي هما وبين املؤسسة
التعليمية الجامعية موضو الدراسة .
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امل يا
م اا رقم 1
بسم هللا الرحمن الرحيم
م /استمارة استبيان
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .....الاستاذ الفاضل :
بين الادلنم النريمة استمارة است يان لبحث عنوان (( استراتيجية الاستدامة البيئية ودورها في ضمان
التحسين املستمر ألداء املؤسسة الجامعية  -دراسة استطالعية لعينة من تدريسيي الجامعات والكليات
كيحية ضمان استمرارية التحسين املستمر ألداء املؤسسة
في محافظة البصرة)) ...يهدف البحث املتمف
الجامعية من ال ل تبنف اسستاتيةية بستدامة البيملية الاف تركة عمى بستةابة للمتطلبات البيملية املادلة
وبيتماعية للكلية ون را ملا تتمتعون بن من البتة اكادلمية لرجى االتيار بيابة امل مة الواقعية ،و و ا
مقياس لينرت الحماس ف ،املين بيابة عمى الحقرات املنو ع ها اليقا .
شاكرين تعاونكم ومساهمتكم الكريمة
م  .د .عبد الرضا ناصر محسن
الكلية التقنية الادارية –بصرة
مدة الحدمة :
اللقب العليف :
املعلومات العحصية  :العتادة :
اوال  :استراتيجية الاستدامة البيئية للمؤسسة التعليمية الجامعية  :و بسستاتيةية الاف تضمن
استةابة املؤسسة التعليمية للتغييتات البيئة ،وتستم تعةية الع قة مك البيملتين املحليتين (املادلة
وبيتماعية ).
ال اتفق
اتفق جدا 5اتفق 4محايد3ال اتفق2
جدا 1

ت

الفقرة أو السؤال

1

اهدف املؤسسة التعليمية الجامعية إلى بناء ع قة واليقة مك املةتمك املحم .

2

تعارغ املؤسسة التعليمية الجامعية املةتمك املحم ومن مات بعمال تطوير
اسستاتيةيااها والطي العم .

3

تعم املؤسسة التعليمية الجامعية عمى توعية املةتمك املحم ومن مات بعمال
بمحاتيم ن م بدارة البيملية ولرا ا تنحياتا .

4

تست د املؤسسة التعليمية الجامعية ك الوسا العلمية والتننولويية لامالة البيئة
واملحا ة عليها.

5

اهتم املؤسسة التعليمية الجامعية بالتعرف املسبا عمى بيداث والتغييتات البيملية .

6

توين املؤسسة التعليمية الجامعية عالتا البحثف نحو بست دا الحعال للموارد
وبيتحا يها
عمى الجوانب الاف تستم

7

تركة املؤسسة التعليمية الجامعية مناهجتا ولرا ا التدري
تحسين بداء البيدف الجام .

8

توين املؤسسة التعليمية الجامعية م ريااها يميعا نحو الجوانب الاف تطور بقتصاد
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الدكتور عبد الرضا ناصر محسن  .إستراتيجية االستدامة البيئية ودورها في ضمان التحسين المستمر
والصناعة املحليتين .
9
11

تتحدد بالتصاصات العلمية للمؤسسة التعليمية الجامعية بما لتوا ا مك يايات
البيئة املحلية واملةتمك .
تعم املؤسسة التعليمية الجامعية عمى أن تكون م ريااها الط بية عناصر اعلة
الدمة املةتمك وتحسين البيئة .

11

اهتم املؤسسة التعليمية الجامعية املمارسة امليدانية لتدريسييها وللبتها عمى الجوانب
الاف تعالج القضالا واملعن ت البيملية .

12

تدمم بسستاتيةية العاملة للمؤسسة التعليمية الجامعية بسستاتيةية البيملية
املستدامة مك اسستاتيةيات التعليم والتدري وبتصاالت والبحث والتطوير لتعةية
الع قة مك البيئة واملةتمك .

13

تواص املؤسسة التعليمية الجامعية البحث عن رش عم لحريةيها القطاعين
الحاش والاكومي .

14
15

تتضمن املناهج التعليمية لألقسا العلمية للمؤسسة التعليمية الجامعية كا ة
املوضوعات ات الع قة بتكوين املؤسسة الحضراء .
تطور املؤسسة التعليمية الجامعية الحطي العملياتية وآلايراءات وآلاليات الاف توالا
الع قة الحعالة مك املةتمك بصورة عامة .

ثانيا  :التحسين املستمر  :التحسين املتدرج لعمليات املؤسسة التعليمية الجامعية و عالااها بما لضمن
بستةابة التامة للتغييتات بيئتها .
اتحا
يدا
5

ت

الحقرة أو السؤال

16

تعم املؤسسة التعليمية الجامعية عمى تحسين أداءتا العام و قا لاايات
ومتطلبات بيئتها املادلة وب سانية .

17

ترايك املؤسسة التعليمية الجامعية الططتا ومناهجتا العلمية بما لتحا
والتغييتات البيملية الاالية واملستقبلية .

18

تنحا املؤسسة التعليمية الجامعية بسستاتيةيات والحطي الاف تحسن
باستمرار اداء تيئااها ألاكادلمية وبدارية.

19

تعتمد املؤسسة التعليمية الجامعية العراكة مك املةتمك املحم ومن مات
بعمال من ستة ألالرس عند تطوير معاليت تحسين اداءتا العام

21

اهتم املؤسسة التعليمية الجامعية بمبادئ التحسين املستمر واسستاتيةياتن
تعةية قدراها عمى بستةابة التامة للتغييتات البيملية .
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اتحا اتحا يدا
اتحا محالد ال ال
1
2
3
4
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Environmental Sustainability Strategy and its Role in
Ensuring the Continuous Improvement Of The Performance
Of the University Enterprise Survey study at sample of the
universities and colleges of teaching staff in the Basra
Governorate
Dr. Abdulridha Naser Mohsin
Dep. Of Business Administration Techniques
Administration Technology College / Basrah
Abstract :
The aim of the research is to ensure continuity of continuous improvement of the
performance of the university institution through the use of the environmental
sustainability strategy towards continuous review of the performance of the university
institution. To achieve this goal, a questionnaire was prepared by a group of specialized
professors, A study of a sample of government and private colleges in Basrah Governorate.
The research was based on the integration of the deductive and inductive methods. The
analysis and the accepted structure used the logical evidence in the theoretical side of the
research. The quantitative analysis on the field side, Vision through the methods of
descriptive statistics and some of the causal methods of statistics relating to the
requirements of field study analysis, research reached an important set of conclusions and
recommendations, and the most important university institutions lack a clear vision for the
application of environmental sustainability strategy path.
Key words :
Environmental Sustainability Strategy, Continuous Improvement, Performance of the
University Enterprise
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