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المستخمص
مشكمة البحث :
يعددد الت ددت وحددد توامددم م دتارد متسسددةتوة التربتيددة توظموددة التعميميددةا تمددم مشددك توة المعة ددرة
عدددإ طعطددةو الت ددت ا اتمددةإ الكددة ا ةلت ددت عةمددد محدددد تبيددر ةبددد لمزيددةدة تالتعددديد تالخددزما ممددة
يتطمب مم القدةدة ا داريديم الدتحكإ يدل خد د عممودإ عدم طريد ودإ بتاتقدةم المبدةد ا داريدة لمت دت
تاسددتل لل بشددكد و نددد واددةز موددةموإا تام سددتو اسددتل د ا دارت التربددتت لمت ددت يددتار سددمبة د
المتسسددة التعميميددة كميددة تحتددد طذا تاددد ا دارت الددذت يمتمدد موددةرات طدارة الت ددت قددد تكددتم لديددل
منيعةت ذاتية وت خةراية تقمد مم رص تطبي اذه الموةرات( .درةأٜٜٔا )ٗٛ
تمم المتعةرف عميل وم العديد مم ا دارييم التربتييم ال يحر تم عمد الت ت تيعتقدتم طووإ
وةاحتم

وعمةلوإ وت طووإ يحةتلتم ذل

اةاديم  ،كمة طم العديد مم ا دارييم التربتييم ال

يوظرتم طلد مشك ت طدارة الت ت عمد طووةشئ يمكم متااوتل وت تخفيفل وت شئ يستح
عودها واداإ يتدتم وعمةال ا

الت تف

التا ع ليست مومة تال يتمتعتم بةلقدرة عمد وداو الموةإ بحسب

األتلتيةت (وبت شيخة أ)ٕٛ :ٜٜٔ
بتاوط ة مم اذه المشكمة طرتأت البةحاة طلد دراسة موةرات طدارة الت ت تتشخيص المنيعةت الت
تتسبب

ادر ت ت الدتاإ الرسم

تالتعتد بفةئدة عمد العمد لدى رتتسةو األ سةإ العممية

اةمعة بلداد .
وامية البحث :
تعد طدارة الت ت مم المفةايإ المعة رة تالت ارتبطت بعوة ر الاتدة

الوظإ ا دارية الحدياةا ذل

ألم الت ت ات مدخد مم مدخ ت الاتدة وت يتميز بسرعة اوقنةئل تتخممل لكد ازو مم وازاو
العم مية ا داريةا تتزداد وامية الت ت بةلوسبة لإلدارت
متسسةت التعميإ العةل
تحقي

المتسسةت التربتية تالتعميمية تمووة

بةعتبةر طم ا دارت (رئيس القسإ)يعد وحد األ طةب الت

تقع عمد عةتقوة

واداف المتسسةا تال يتأتد لل ذل ّطالبة ستل الألماد لعةمد الت ت عم طري

تبو وسس

تمبةد تمفةايإ طدارة الت ت وظريةَ تتطبيقيةَ ا تيوسحب ذل عمد كد متسسةت الماتمع ب فة عةمة
تالتعميإ العةل ب فة خة ة.
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تيبيم (القرو ا )ٜٜٜٔطم ا دارة مةا طال تحقي ادفا تاذا الودف يحتةج طلد ت تا إتخةذ
الق اررات تحتةج طلد ت ت تكذل التخطيط تالتوظيإ تالر ةبة تالتقتيإا تبذل يكتم الت ت وحد العوة ر
المومة المرتبطة بكد عو ر مم عوة ر ا دارة(.القرو ا)ٕٗ :ٜٜٜٔ
واداف البحث :
يودف البحث طلد تعرف :
كميةت اةمعة بلداد مم تاوة وظر

ٔ -مستتى موةرات طدارة الت ت لدى رتسةو األ سةإ العممية
التدريسييم.

كميةت اةمعة بلداد مم تاوة وظر

ٕ -منيعةت الت ت لدى رتسةو األ سةإ العممية
التدريسييم.

ٖ -الع ة ذات الداللة ا ح ةئية بيم موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل ت

(الاوس تتخ ص

الكمية تسوتات الخدمة) .
حدتد البحث :
تحدد البحث الحةل بمة يأت :

ٔ -الحدتد البشرية :تدريسيت األ سةإ العممية

ٕ -الحدتد المكةوية :الكميةت العممية تا وسةوية

الكميةت المبحتاة كة ة.
اةمعة بلداد.

ٖ -الحدتد الزمةوية  :العةإ الاةمع ٖٕٔٓ. ٕٓٔٗ-

ٗ -الحدتد المتنتعية  :موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل لدى رتسةو األ سةإ العممية

اةمعة

بلداد.

موواية البحث :
طستعممت البةحاة المووج الت ف التحميم كتول يعد األوسب
واداف البحث الحةل

ماد اذه الدراسةت ،تألاد تحقي

ةمت البةحاة بت ميإ طستبةوتيم لبحاوة ،اشتممت األتلد الخة ة بةلموةرات

عمد (ٖ )ٙقرة متزعة عمد خمسة ماةالت (التخطيطا التوظيإا التتايلا االت ةالت التوظيميةا
التقتيإ)ا تاشتممت الاةوية الخة ة بمنيعةت الت ت عمد ( )ٕٜقرة متزعة عمد ماةليم (المنيعةت
الخةرايةا المنيعةت الداخمية)ا تعرنت ا ستبةوتيم عمد عدد مم الخبراو تالمحكميم لمتحق
د

األداتيما ومة الابةت تإ التحق

مم

مول بطريقة الفةكرتوبةخا تطبقت ا ستبةوتيم عمد عيوة مم

التدريسييم بملت ( )ٕٗٚتدريس تتدريسية بمة يعةدد ( ٜٜٛأٔ ) %مم الماتمع األ م لمبحث
تالبةلغ ( )ٖٜ٘٘مم (ٕٔ) كمية طوسةوية تعممية

اةمعة بلدادا الكميةت ا وسةوية (كمية التربية

لمبوةتا تربية ابم رشدا ا ع إا ا دارة تاال ت ةدا اآلداب ا تالملةت) ومة الكميةت العممية (التربية ابم
الوياإا عمتإ بوةتاكمية العمتإا الوودسةا الوودسة ختارزم ا ال يدلة ).
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التسةئد ا ح ةئية :

تحميد طاةبةت عيوة البحث تمم نمووة التسةئد

طستعةوت البةحاة بةلحقيبة ا ح ةئية اد SPSS

ا ح ةئية التةلية معةمد طرتبةط بيرستم ،معةدلة الفة كرتوبةخ ،ا ختبةرالتةئ

لعيوة تاحدة،

ا ختبةرالتةئ لعيوتيم مستقمتيم ،تحميد التبةيم الا ا .

االستوتةاةت

نتو وتةئج البحث تإ التت د طلد االستوتةاةت اآلتية :
ٔ -طم رتسةو األ سةإ العممية

اةمعة بلداد يتمتعتم بمستتى ايد مم موةرات طدارة الت ت

طواةز موةموإ تشتتم القسإ تذل

ألم اميع يإ الفقرات كةوت دالة طح ةئية عود

مستتى داللة (٘ٓ )ٓ.بشكد عةإ تنمم ماةالتوة (التخطيطا التوظيإاالتتايلاا ت ةالت
التوظيميةاالتقتيإ ).

ٕ -عدإ تاتد منيعةت لت ت العمد لدى رتسةو األ سةإ العممية

اةمعة بلداد.

ٖ -عدإ تاتد ع ة ذات داللة طح ةئية بيم موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل لدى رتسةو
األ سةإ العممية

اةمعة بلدادا ممة يدد عمد طم رتسةو األ سةإ العممية يتمتعتم بمستتى

ايد مم موةرات طدارة الت ت بمة يمكووإ مم السيطرة عمد منيعةت ت ت العمد ستاو كةوت
داخمية -ذاتية وت خةراية.

التت يةت :

ٔ -توظيإ دترات تدريبية ت ترش عمد دترية مم شأووة تومية موةرات طدارة الت ت لدى رتسةو
األ سةإ العممية.
ٕ -توظيإ دترات

ا دارة التربتية لرتسةو األ سةإ العممية عود اختيةراإ دارة األ سةإ العممية.

ٖ -تنع شرتط تمعةيير خة ة الختيةر رتسةو األ سةإ العممية.

المقترحةت :

ٔ -طاراو دراسة ممةامة لمعر ة موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل لدى مدراو المدارس الاةوتية
مديوة بلداد.
ٕ -طاراو دراسة مقةروة لمعر ة موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل لدى رتسةو األ سةإ العممية بيم
تزارة التعميإ العةل

كميةت ا دارة تاال ت ةد تكميةت التربية

تالبحث العمم

مديوة

بلداد.
ٖ -طاراو دراسة مقةروة لمعر ة موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل لدى رتسةو األ سةإ العممية
الكميةت الحكتمية تاألامية.
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الف د األتد

مشكمة البحث:

اذا الع ر طم لمت ت يمة ال تقد عم روس المةد المةدتا بتاول ارتة يوبل وم
و بح تانحة
السبة لتحقي التقدإ ت
حيةتوة اليتميةا لذا إم العو ر الحةسإ
وحسم استامةراة تتتظيفوة
ا زداةر ات عةمد الت تا ةلت ت روس مةد سريع الاريةما تيحتةج طلد كفةوات عةلية بتاحسةس
مراف لتتظيفلا وت ذت ع ة تطيدة بإوتةاية األ راد تالمتسسةت طذ ُي َع ّد مم واإ عوة ر ا وتةج
ن عم الاود تالتكمفة .
ةلت ت عةمد محدد تبير ةبد لمزيةدة تالتعديد تالخزما ممة يتطمب مم القةدة ا دارييم التحكإ
ا دارية لمت ت تاستل لل بشكد و ند

يل واوةو عمموإ عم طري وإ بتاتقةم المبةد
موةموإا بتام ستو استل د ا دارت لمت ت يتار سمبة
يمتم

واةز

المتسسة كمية تحتد طذا تاد ا دارت الذت

موةرات طدارة الت ت قد تكتم لديل منيعةت ذاتية وت خةراية تقمد مم رص تطبي

اذه

الموةرات( .درةأٜٜٔا )ٗٛ
لذا إم المش كمة ليست
المشكمة تكمم

مقدار الت ت المتت ر لإلدارييما اميعوإ متسةتتم مم اذه الوةحية تلكم

كيفية طدارة تاستخداإ الت ت المتت ر لديوإ تاد يستامرتول بشكد عةد تمفيد
ومتر ميمة الفةئدة( .ع فترإٓٗٔ)ٔٔٚ :

طواةز األعمةد تالموةإ المطمتبة مووإ وإ يودرتول

كمة طم اوة عددا مم األسبةب البيئية تالتوظيمية تُ َع ّد األسةس لمشكمة طدارة الت ت
المتسسةت التربتية تالتعميميةا كةلعمتمية تالبعد عم التخ صا تشلد التظةئف ا دارية بأشخةص
عتبة تحديد

ال تتتا ر يوإ متطمبةت شلموةا ت مة ا لمةإ وت المعر ة بمتطمبةت التظيفة ا تبةلتةل

المستتليةت تالتاابةتا تكذل مة االاتمةإ بتتايل بتارشةد المرتتسيم عمد استامةر ت توظيإ بتادارة
واوةو تأديتوإ عمةلوإ المتكمة طليوإ (.العميإ ت الشريفا ٕٓٔٓ)ٕٜٜ :
الت ت
لذا تعد مشكمة طدارة الت ت بتاستامةره مم المشةكد الت تتاال ا وسةم اليتإ

المختمفةا بتام ا دارة عةمة تدخد كعو ر حةسإ تموإ

ماةالت الحيةة

كد مة يتاال ا وسةم تالماتمع مم

متليرات عممية تا ت ةدية تسيةسية تااتمةعيةا تتبرز مم بيم ذل ا دارة التربتية الت تتفةعد مع
الفةعد تالمتار

اميع متليرات الحيةة لتتكد دتراة الحقيق

حركة الماتمع تتطتره.

(الدترتإٕٓٓا ٖٕ)
تالم حظ طم مشكمة الت ت توشأ لدى ا دارييم

المستتيةت ا دارية عةمة تا دارة التربتية-

التعميمية خة ةا تتزداد اذه المشك ت وتياة االزديةد المستمر
سمإ التر

موةموإ ت تاابةتوإا

عتدا عمد

لمموة ب األعمد( .احمدا ٕٓٓٛا ٓٔ)

تتشير دراسة (العمرتإٕٓٓ) طلد طم ا دارييم

المتسسةت الاةمعية يميمتم الد حد ومتر

تم ةلح األ د ةو تاأل ةرب داخد المتسسةا ن

عم طوتشةر ظةارة منيعةت الت ت ماد كارة
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ممةرسة ماد اذه الظتاار يعد مشكمة

االاتمةعةت ا تالمكةلمةت الوةتفية المطتلةا بتام االستمرار
القيةإ بةلموةإ تالمستتليةت الموةطة بل يراع
بحد ذاتوةا ألم القدر األكبر مم واةح رئيس القسإ
التخطيط الايد لمت ت المتةح لل بتاستامةره بةلشكد األمادا لذا ياب وم يعرف

طلد درتل تموةرتل

حيحة تمكول مم طواةز اميع األعمةد

كيفية التعةمد مع ت تل تتوظيمل بتادارتل بطريقة عممية
المتكمة طليل نمم الت ت الرسم المحدد لل ا ن عم طعطةو يمة كبيرة لمت ت تالتخمص مم
العةدات السمبية تتكتيم عةدات طياةبية تاةال (.العمرتإٕٓٓا ٖٔ)

تاذا مة حفز البةحاة طلد نرترة طاراو ماد اذه الدراسة الت تودف طلد تسميط النتو عمد رتسةو
األ سةإ العممية

اةمعة بلدادلكتووة القةعدة الميداوية المبةشرة تالمستتلة عم الطمبة تالتدريسييم
طدارة شتتم العمد

توشةطةتوإا تمعر ة مدى درتوإ عمد استامةر الت ت

القسإ العمم ا تمدى

حر وإ عمد تطبي موةرات طدارة الت ت بة عتمةد عمد الخبرة العممية تا دارية تالمتابة الشخ ية
مم واد الحفةظ عمد ت ت العمد الرسم المتةح تعدإ تنييعل بعيدا عم الفةئدة المراتةا ن عم
عدإ تاتد دراسة ممةامة توةتلت دراسة موةرات طدارة الت ت تمنيعةت الت ت بش و مم التف يد
بودف تشخي وة تمعةلاتوة تتطتير ةعمية األداو

المتسسةت الاةمعية.

تيمكم تمخيص مشكمة البحث بةلستاليم اآلتييم :
اةمعة بلداد؟

-

مة مستتى تحق موةرات طدارة الت ت لدى رتسةو األ سةإ العممية

-

مة ا المنيعةت الت تودر مم الت ت المحدد واةز الموةإ تاألعمةد لرتسةو األ سةإ العممية
اةمعة بلداد؟

وامية البحث :

طم وامية الت ت

المتسسةت التربتية تتنح مم موطم طم الت ت مم المفةايإ المعة رة

الت طرتبطت بعوة ر الاتدة

الوظإ ا دارية الحدياةا تمم المتارد المتةحة تالمتاددة يوة توول يعد

وحد عوة ر الكمفة بير المةدية الت تتنع

االعتبةر عود حسةب كمفة المتسسةا إذا تإ طستامةره
ككدا إول يمكم تعظيإ العةئد مم طوفة

تحسم طستخدامل عمد المستتى التوظيم
َ
يزيد مم عةلية الممةرسةت الت تتإ بتاسطتل تبمة يسوإ

اذا الت ت بمة

زيةدة األداو لإلدارت تالعةمميم تالمتسسة

ذاتوة ( .السمم ا)ٔٛ :ٕٓٓٛ
تألامية الت ت قد ترد ذكره

القرآم الكريإ تالسوة الوبتية الشريفة قد عوية بةلت ت وشد

العوةية ت مقدمة اذه العوةية بيةم واميتل  .بتاول مم وعظإ وعإ اهلل تعةلد الت َم َّم بوة عميوة تلبيةم
مطمع ستر عديدة مم القرآم الكريإ بأازاو معيوة مول
ذل ا سإ اهلل  -اد ا لل تتعةلد شأول -
 ،ماد الميد تالووةر تالفار تالنحد تالع ر ا كمة
طذا يلشد*تالووةر طذا تامد *تمة خم

تلل تعةلدا بسإ اهلل الرحمم الرحيإ  ( :تالميد

الذكر تاألواد ) (سترة الميد /اآلية ٔا ٕا ٖ )ا (تالفار

ٍ
*تليةد عشر*تالشفع تالتتر*تالميد طذا يسر*اد

ذل
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ٖا ٗ )ا (تالنحد * تالميد طذا ساد) (سترة النحد/اآلية ٔا ٕ)ا (تالع ر*طم ا وسةم لف
خسر) (سترة الع ر /اآلية ٔا ٕ)

(لم تزتد دمة ٍ
عبد حتد ُيسأد
تمة اةو
تد الوب محمد مد اهلل عميل تآلل تسمإا حيث ةد ْ :
وربع خ ةد  :عم عمرِه يمة و وةه تعم شبةبل يمة وب ه  ،تعم ِ
مةلل ِمم ويم اكتسبل ت يمة ووفقل
عم ِ
عد بل) (.وة يفا ٕ)ٖٖٚ :ٜٔٙ
تعم ِعممل مةذا َ
طدارة شتتم حيةتل مم خ د تاتد عممية

بتارتبط مفوتإ الت ت بشكد كبير بةلعمد ا وسةو
مستمرة مم التخطيط تالتحميد تالتقتيإ لاميع الوشةطةت الت يقتإ بوة ا دارت التربتت خ د سةعةت
عممل اليتم بودف تحقي

استامةر الت ت المتةح لمت تد طلد األاداف الموشتدة.

عةلية مرتفعة

(العايم ا ٕٔٔٓا )ٛ
تيبيم (القرو ا )ٜٜٔٙطم ا دارة مةا

طال تحقي

ادفا تاذا الودف يحتةج طلد ت تا

إت خةذ الق اررات تحتةج طلد ت ت تكذل التوظيإ تالتخطيط تالر ةبةا تبذل يكتم الت ت وحد العوة ر
المومة المرتبطة بكد عو ر مم عوة ر ا دارة(.القرو ا)ٕٗ :ٜٜٔٙ
تممة يزيد مم وامية الت ت تنرترة طستامةره طلد و
المكمفة – ّطال ط ذا تإ طاداره وت وسئ طستخدامل

د حدا طول مم المتارد المتةحة تبير

بعض الممةرسةت الت

ال تعتد بةلفةئدة عمد

المتسسة التربتية تتوح ر تحت مسمد منيعةت الت تا يكتم مكمفة ادا – لذا وت يكتم اةبتة
تمتاددا

الت ت ذاتل طال طول يحتةج تبإلحةح طلد طدارة تحدده تتستامره تتحسم تتزيعل بتاستخدامل

تترشيده تتزيد مم

عةليتل بمة يوعكس عمد زيةدة كفةوة ت عةلية المتسسةت ذاتوة.

(اللةمدت ا)ٔٙ :ٕٓٓٛ
وداو موةموة يتت ف طلد حد كبير عمد درة تفعيد طدارتوةا

بتام واةح المتسسة التربتية
بتالد وت مدى كفةية العةمميم يوةا تتعد طدارة الت ت تاحدة مم تم الكفةيةت الت ال يمكم وم تستلو
عووة القيةدات ا دارية( .الاةتشم ا ٕ٘ٓٓ )٘:

لذا يعد رئيس القسإ العمم العمتد الفقرت لمقسإ الذت يديره ا تيشكد طبداعل تدتره

تحفيز

طبداع مم معل مم التدريسييم براةوة عمد كفةية ودائل العمم تالعمم ( .العةو ا)ٖ: ٜٔٚٛ
تعميل تكتم اذه الدراسة مم الدراسةت الت
الت ت تواإ العتامد الت
العممية

تعي

تتوةتد متنتع الموةرات الت

توفيذ الموةإ تاألعمةد

تتنمووة عممية طدارة

الت ت المحدد لوة لدى رتسةو اال سةإ

اةمعة بلداد الت تعتبر ال رح األكةديم تالوتاة المبةشرة األاإ

بوةو ا وسةم الماقف

التاع القةدر عمد خدمة ماتمعلا تبةلتةل تسةعد اذه الدراسة رئيس القسإ العمم عمد تحميد ت تل
تسةعده عمد التفكير تالتركيزا تاالاتمةإ بةألعمةد

بطريقة سومة تموظمة بتاستخداإ الموةرات الت
الت تستح ذل تتفتيض الموةإ األ د وامية طلد بيره مم المرتتسيم القةدريم عمد القيةإ بوة
تاستخداإ األسةليب الت

مم شأووة الحد مم تنييع ت ت العمدا بحيث يت ر الت ت ال زإ لتطتير

القسإ تر ع مستتاه العمم .
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واداف البحث:
يودف البحث الحةل طلد تعرف :

ٔ -مستتى موةرات طدارة الت ت لدى رتسةو األ سةإ العممية

كميةت اةمعة بلداد مم تاوة وظر

التدريسييم.
كميةت اةمعة بلداد مم تاوة وظر التدريسييم.

ٕ -منيعةت الت ت لدى رتسةو األ سةإ العممية

ٖ -الع ة ذات الداللة ا ح ةئية بيم موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل عمد ت

(الاوس تتخ ص

الكمية تسوتات الخدمة) .

حدتد البحث:

يتحدد البحث الحةل بمة يأت :
ٔ -الحدتد البشرية :تدريسيت األ سةإ العممية (العممية تاالوسةوية)
ٕ -الحدتد المكةوية :الكميةت العممية تا وسةوية

اةمعة بلداد.

ٖ -الحدتد الزمةوية  :العةإ الاةمع ٖٕٔٓ. ٕٓٔٗ-

كميةت اةمعة بلداد.

ٗ -الحدتد المتنتعية  :موةرات طدارة الت ت لدى رتسةو األ سةإ العممية

اةمعة بلداد .

تحديد الم طمحةت :
وتال  :الموةرة

و  -المعود الملتت :
الموةرات

الملة امع موةرة ا تالموةرة  :ا الحذ

الشئ تا حكةإ لل اتيقةد (مور الشئ موةرة ) وت

وحكمل ت ةر بل حةذ ة وت مةار ( .المواد ا ٖٕٓٓ )ٚٚٚ :

ب – الموةرة ا ط حة :

عر وة (  : ) Gloserι1965ا خ ةئص الوشةط المعقد الذت يتطمب مم الفرد التدريب المق تد تالممةرسة
الموظمة بحيث يتدى بطريقة م ئمة )Gloserι1965: P21 (.

اةوية  :ا دارة

و –المعود الملتت

اةو معود كممة (ودار)

معاإ الرائد ال ليرا ودارالشئ  :وت اعمل يدترا كمة عر وة بأووة الاوةز الذت

يسير ومتر المتسسة تيشرف عمد وعمةلوة (.مسعتد إ)ٕٚ : ٜٔٛ

ب -ا دارة ط ط حة

عر وة (سةلإ ا : )ٕٓٓٚا اممة التظةئف وت العمميةت مم تخطيط تتوظيإ تمتةبعة تتتايل الت يقتإ بوة
ا دارت بلرض تحقي واداف الموظمة بأ ند وتياة ممكوة ( .سةلإ ا)ٕٜ : ٕٓٓٚ

اةلاة  :الت ت

و – المعود الملتت

عر ل (ابم موظترا ٖ٘ :)ٜٔات مقدار مم الزمم توكار مة يستخدإ

المةن ت د استخدإ

المستقبد

اتالامع مول (وت ةت ات ت امت تت )ا تمت ت وت محدد ا تالتت يت وم ياعد لمش و ت ت يختص بل تات
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بيةم مقدار المدة ا ت ت ت الش و يت تل  :طذا بيم حده ا تالتت يت ات تحديد األت ةت.

(ابم موظتراٖ٘)ٔٓٛ: ٜٔ

ب – الت ت ا ط حة

عر ل (حسم ا : ) ٜٔٛٙات الزمم المحدد واةز عمد مة تات يمر بسرعة اةبتة تمحددة تيسير بطبيعتل

طلد األمةإ بشكد متتةبع تيتحر بمتاب وظةإ معيم محكإ ال يمكم طيقة ل وت تلييره وت زيةدتل وت طعةدة توظيمل
.

(حسم ا)ٗٛٙ :ٜٔٛٙ

رابعة :طدارة الت ت
عر وة ( : )MARSH‚1991ا عممية التخطيط تالتوظيإ تالسيطرة عمد الت ت لتاوب الودر
ت ت العمد )MARSH‚1991:26( .
خةمسة :موةرات طدارة الت ت
عر وة (العقيد إٔٓٓ )  :تا

الموةرات الت

تسةعد الفرد عمد وم ي بح عةل

بتتنيح كيف يمكم لل وم يحدد يركز عمد الفعةليةت الت

الفعةلية تذل

تعطيل وعظإ الوتةئج.

(العقيدإٔٓٓ)ٕٜ٘ :
تعريف البةحاة الوظرت  :ا وومةط السمت الت يمةرسوة رئيس القسإ العمم بد ة
لتيسير شتتم القسإ تالت تعط و

د ةئدة ممكوة مع اال ت ةد

ت ت محدد

الت ت تالاود .

تعريف البةحاة ا ارائ  :ا الدراة الكمية الت يح د عميوة و راد العيوة بعد طاةبتوإ عمد قرات
ا ستبةوة المعدة للرض يةس موةرات طدارة الت ت لدى رتسةو األ سةإ العممية.
سةدسة  :منيعةت الت ت
و – المعود الملتت
نيعة ) :ا امةد اتمة يامب النيةع تالفسةدا تا امع
اةو
(م ْ
المعاإ التايز(ٗ : )ٜٜٔمعود َ
تنةع نيةعة ِ :ق َد توامد  .تونةع الش و  :اعمل ينيع ( .التايز اٗ)ٖٛٗ: ٜٜٔ
(منةيع).
َ
َ

ب – منيعةت الت ت ا ط حة

عر وة (اللةمدت ا :)ٕٓٓٛتم األوشطة تاألعمةد الت ليس لوة عةئد اياةب تالمتارة سمبة بشكد
كم وت ازئ عمد العمد الذت يقتإ بل ا دارت مومة كةم دتره نمم موظتمة العمدا ستاو كةوت
ذاتية وت وتياة متارات خةراية ( .اللةمدت ا)ٕٕ :ٕٓٓٛ
تعريف البةحاة الوظرت  :ا

مامتعة العتامد تالمتارات الخةراية مووة تالداخمية (الذاتية)ا الت

تتخر توفيذ وعمةد تموةإ رئيس القسإ العمم

تتنيع مم الت ت المتةح لل تلممرتتسيم

توفيذ

األعمةد بةلمستتى تالسرعة المطمتبيم.
تعريف البةحاة ا ارائ  :ا الدراة الكمية الت يح د عميوة و راد العيوة بعد طاةبتوإ عمد قرات
ا ستبةوة المعدة للرض يةس منيعةت الت ت (الخةراية تالداخمية) لدى رتسةو األ سةإ العممية .
سةدسة :رئيس القسإ العمم
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رئيس القسإ العمم  :تات تدريس يعيم بقرار مم رئيس الاةمعة بوةو عمد تت ية مم عميد
الكمية تتحدد

حيةتل بمتاب الوظةإ الاةمع تبحسب مة اةو

ةوتم تزارة التعميإ العةل

تالبحث العمم

المةدة الاةوية تالعشريم مم

ر إ ٓٗ لسوة  ،ٜٔٛٛتيعد رئيس القسإ الرئيس

المبةشر ألعنةو القسإ تالتاسطة بيم اميع المتظفيم تالعميد.
سةبعة  :التدريسيتم
التدريسييم :تتألف الويئة التدريسية

الاةمعةت مم األسةتذة تاألسةتذة المسةعديم تالمدرسيم،
عمد شوةدة الدكتتراه معترف بوة

تيشترط مم يموح لقب مدرس وم يكتم حة

اخت ةص

معيم وت مم ومند مدة ا ث سوتات بدراة مدرس مسةعد توشر خ لوة بحايم يميم
ت ةإ باوتد تدريسية ايدة(.تزارة التعميإ العةل تالبحث العمم ا )ٜٔٛٛ:ٔٚ
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الف د الاةو
مفوتإ طدارة الت ت :

يعددد مفوددتإ طدارة الت ددت مددم المفددةايإ الشددةممة لكددد طوسددةم د وت زمددةم تمكددةما وددت ال يقت ددر عمددد
طوسةم دتم بيرها تاليقت در عمدد زمدةم تمكدةم دتم بيرامدةا تيشدتمد مفودتإ طدارةالت دت عمدد الت دت
الخدةص زيدةدة عمدد ت دت العمددا بتاذ ارتبطدت كممدةا دارة بةلت دت د الحدةلتيما تبتاتدعمميدة مسددتمرة
مم التخطيط تالتحميدد تالتقدتيإ المسدتمر لكدد الوشدةطةت التد يقدتإ بودة ا دارت د مددة زمويدة محدددة

تودددددددددف طلددددددددد تحقيدددددددد اسددددددددتامةر الت ددددددددت المتددددددددةح لمت ددددددددتد طلددددددددد األاددددددددداف الموشددددددددتدة .
(الشة ع إٕٓٓ)ٙٗ :
حيث ام ا دارة تالت ت كممتةم مت زمتةما ة دارة عبةرة عم عمميةت تواز عم طريقوة األعمةد عمد
وحتموس

تموظإ ت عةد لتحقي

ا دارة تمدخمل االرئيس

واداف محددة بأ ند التسةئد تو د التكةليف ا تالت ت ات تسيمة

تحقي ذل ( .وبتزوط إٔٓٓ)ٖ :

ت دوشةر(مو تراٖ )ٜٜٔطلد طم توظيإ بتادارة ت ت العمد الرسم يماأل حدالمداخد الفةعمة
عمميةت التومية تالتطتير ا دارت ( .مو تر اٖ)ٖ٘ :ٜٜٔ

دع

تحتةج طلد

الحيةة المعة رة طم م توظيإ الت ت بتادارتل مم الفوتم الت
حتد اول مم الاةبت
دراسة تتأمد ا حيث تقتإ الوظإ ا وتةاية عمد وسةس توظيإ الت ت تحسم طدارتل لمعمد تحقيقة
لودف المشتر

ا تات زيةدة القدرة ا وتةاية تر ع مستتى األداو لأل راد تالموظمةت.

(ال ترت ا)ٔ٘ :ٕٓٓٛ
ووتاع الت ت:
ي وفةم (امدة ت حريزا  )ٕٓٓٚالت ت مم حيث طمكةوية توظيمل طلد وتعيم :
ٔ -الوتع األتد  :ت ت ي عب توظيمل وت طدارتل وت االستفةدة مول ا تات الت ت الذت وقنيل
تمبية حةاةتوة األسةسية ماد الوتإ تاألكد تالراحة تالع ةت األسرية تاالاتمةعية المومة ا
تات عمد دراة مم األامية لحفظ تتازووة

الحيةة .

ٕ -الوتع الاةو :ت ت يمكم توظيمل بتادارتل تات الت ت الذت وخ

ل لمعمد ا ت

اذا الوتع

مم الت ت يكمم التحدت الكبير الذت يتااووةا تيوقسإ بدتره طلد سميم امة :

و -القسإ األتد :تات ت ت الذرتةا تات ت ت وكتم يل
ب -القسإ الاةو :تات ت ت الخمتد اتات ت ت وكتم يل

كةمد وشةطوة تحنتروة الذاو
و د حةالت التركيز تالحنتر

الذاو ( .امدة تحريز ا)ٚٔ :ٕٓٓٚ

مفوتإ منيعةت الت ت :

طدارة الت ت طسمتب طدارت يماأ طليل تيستخدمل المديرتم

مختمف مستتيةت عمموإ

ا دارتاحيث يمكم بتاسطتل وم يخططتا تيوظمتا ت ت عمموإ الرسم المتةح
تبشكد يمكووإ مم استل لل تاستامةره

المتسسة ا وتةاية

اواةز األعمةد المكمفيم بوة عمد وكمد تالا تيتمركز
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محتر ت خطيط تتوظيإ الت ت
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تنع السبد الكفيمة بةلقنةو عمد العتامد تالظرتف تالمتا ف الت

السيمة
تسبب نيةع الت ت ا ةلكاير مم المديريم
ّ

المستتيةت ا دارية العمية يشكتم دائمة مم

مشكمة نيةع الت ت لديوإا بتام ت ت تسةعةت العمد الرسمية ال تكفيوإ واةز وعمةلوإ ممة ينطراإ
مستتى ودائوإ لمعمد تع ةتوإ االاتمةعية.

طلد اواةزاة خةرج سةعةت العمد ممة يتار

يتنح ممة سب طم اآل ة الت يعةو مووة العةممتم بتال عةإ تالمديرتم تو حةب سمطة اتخةذ
الق اررات بتال خةص ا نيةع الت ت تعدإ استامةره ب ترة

حيحة عم طري

التخطيط تالتوظيإ

السميميم لل تالقنةو عمد العتامد الت تسبب نيةعل(.عمتام بتاحميدإٜٓٓا ) ٛٚ

ت د تعددت الدراسةت بشأم منيعةت الت ت ا قد بيوت طحدى الدراسةت الت واريت

التاليةت

المتحدة األمريكية ا طم مم واإ مة يستوفذ وت يبدد وت ةت ا دارييم األمتر اآلتية -ٔ :
االاتمةعةتإ -الرسةئد الطتيمةاٖ -المراس ت بير النرتريةاٗ -التوظيإ بير السميإ لألعمةدا
٘ -الزائرتما -ٙالرتتيم الطتيدا -ٚالفشد

التفتيضا -ٛالتمفزيتم تاالت ةالت الوةتفية ا-ٜ

تأايد األعمةد تتأخير المراس تآٔ -االوتظةر لمقةبمة المرااعيمأٔ -مدة االستراحة بير المحددة
بت ت( .العام إٓٔٓا )ٕٜٚ

دراسة سةبقة

دراسة الشربةتت (ٖٕٔٓ)
(طدارة الت ت تع توة بةاللتزاإ التوظيم

لرتسةو األ سةإ العممية

اةمعة تاسط مم تاوة وظر

الويئة التدريسية تالمعةتويم)
اد ت اذه الدراسة طلد معر ة درات تطبي
العممية

طدارة الت ت تااللتزاإ التوظيم لدى رتسةو األ سةإ

اةمعة تاسط مم تاوة وظر الويئة التدريسية تالمعةتويم تمعر ة الع ة بيوومة تبعة

لمتليرات (الاوس تالتخ ص تالمقب العمم ) تمعر ة الفرت

ذات الداللة ا ح ةئية

تطبي

درات طدارة الت ت تااللتزاإ التوظيم مم تاوة وظر التدريسييم تالمعةتويم بحسب متليرات (الاوس
تتخ ص الكمية تالمقب العمم ).
تتكتم ماتمع البحث مم ( )ٙٔٙردا متزعيم عمد (ٕٔ) كمية بتا ع ( )ٙكميةت طوسةوية ت ()ٙ
كميةت عممية بتا ع (ٕٗ) معةتوة تمعةتوة ت ( )ٖٜٙتدريس

تتدريسية تبحسب متليرات البحثا

تا ت رت العيوة عمد (ٕٗ) معةتم عميد تمعةتوة اختيرت بإسمتب الح ر الشةمد ت( )ٖٜٙتدريسية
تتدريسية بوسبة ( )%ٙٛتإ اختيةراإ بةلطريقة الطبقية العشتائية .
تكةوت ا ستبةوة وداة لمدراسة ا تاستخدمت التسةئد ا ح ةئية الموةسبة تا
( ) SPSSتيتنمم ا ختبةرالتةئ

الحقيبة ا ح ةئية

لعيوة تاحدة تلعيوتيم مستقمتيم تمعةمد ارتبةط بيرستم

تا ختبةرالزائ لمعةلاة البيةوةت .
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تتإ التت د طلد الوتةئج اآلتية :
ٔ -يتمتع رتسةو األ سةإ العممية بدراة عةلية

تطبي

طدارة الت ت تااللتزاإ التوظيم

مم تاوة وظر المعةتويم تالتدريسييم .
ٕ -تاتد ع ة طرتبةطية متابة بيم طدارة الت ت تااللتزاإ التوظيم لرتسةو األ سةإ العممية
بحسب متليرات البحث مم تاوة وظر التدريسييم.
ٖ -التتاد ع ة طرتبةطية بيم طدارة الت ت تااللتزاإ التوظيم لرتسةو األ سةإ العممية مم
تاوة وظر المعةتويم عمد ت

متليرات البحث.

ٗ -التتاد رت ذات داللة طح ةئية
مم تاوة وظر المعةتويم عمد ت

دراة تطبي طدارة الت ت لرتسةو األ سةإ العممية
متليرات البحث(.الشربةتت أٖٕٓ :ت - -د)
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الف د الاةلث

طاراوات البحث :

طعتمدت البةحاة المووج الت ف التحميم الذت يعتمد عمد امع الحقةئ تالمعمتمةت تالبيةوةت ا
اإ مقةروتوة تتحميموة تتفسيراة لمت تد طلد تعميمةت مقبتلة .
تللرض تحقي

واداف البحثا البد مم التعرف عمد ماتمعة البحث األ م لمدراسةا لذل

ةمت البةحاة بتحديدامةا كةآلت :
ٔ – ماتمع كميةت اةمعة بلداد  :بمغ الماتمع الكم لكميةت اةمعة بلداد (ٕٗ) كميةا بتا ع (ٕٔ)
كمية عممية ت (ٕٔ) كميةت طوسةويةا كمة

الادتد (ٕ)ا ت د تإ اختيةر عيوة البحث مم اذا

الماتمع بةلطريقة الق دية طذ بمغ حاموة (ٕٔ) كمية مووة ( )ٙكميةت طوسةوية ت( )ٙكميةت عممية
ت د تإ مراعةة المتازوة

عدد األ سةإ المتاتدة يوة .

ٖ -ماتمددع التدريسدديتم  :بمددغ الماتمددع الكم د لمتدريسددييم د كميددةت اةمعددة بلددداد (ٕٔ* )٘ٙ
تدريسد تتدريسدديةا ومدة ماتمددع التدريسدديتم د الكميددةت المبحتاددة قدد بمددغ ( )ٖٜ٘٘شددكمتا
بوسبة (ٚٛإ٘ )%مم حاإ الماتمع الكم لتدريس اةمعة بلداد .الادتد (ٔ)
ادتد (ٔ) يتنح تت يف ماتمع البحث مم الكميةت المبحتاةتتدريسييوة
ت

الكميةت

التخ ص

عدد األ سةإ

وعداد التدريسييم

ٔ

عمتإ بوةت

عمم

٘

ٕ٘٘

ٕ

عمتإ

عمم

ٛ

ٕٗٙ

ٖ

اودسة

عمم

ٕٔ

ٗٔٚ

ٗ

اودسة ختارزم

عمم

٘

ٜٔٔ

٘

تربية طبم الوياإ

عمم

ٙ

ٖ٘ٙ

ٙ

ال يدلة

عمم

ٙ

ٕٔٚ

ٕٗ

ٖٕٕٔ

ٔ

تربية بوةت

طوسةو

ٓٔ

ٕٖٗ

ٕ

تربية ابم رشد

طوسةو

ٚ

ٖٓٔ

ٖ

االع إ

طوسةو

ٖ

ٖٚ

ٗ

الملةت

طوسةو

ٔٔ

ٕٕٜ

٘

االداب

طوسةو

ٛ

ٕٔٙ

ٙ

ا دارة تاال ت ةد

طوسةو

ٙ

ٕٖٜ

٘ٗ

ٖٔٗٙ

ٛٚ

ٖٜ٘٘

المامتع

المامتع
مج
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ومة عيوتة البحث تكتوت مم :

ٔ -عيوة الكميةت  :بعد تحديد ماتمع الكميةت التةبعة لاةمعة بلداد تإ اختيةر عيوة مم اذا الماتمع
بةلطريقة الق دية* بمغ حاموة (ٕٔ) كميةا مووة ( )ٙكميةت عممية ت( )ٙكميةت عممية.
ٕ -عيوة التدريسييم  :بمغ حاإ عيوة التدريسييم الكمية ( )ٖٜ٘٘مووة (ٖٕٕٔ) تدريس تتدريسية
األ سةإ العممية ت( )ٖٔٗٙتدريس تتدريسية

األ سةإ ا وسةوية.

ت د تإ اختيةر العيوة المبحتاة مم التدريسييم بةلطريقة العشتائية تبمغ حاموة
العممية (ٕٕٔ) شكمتا وسبة (ٜٜا )% ٜمم العيوة الكميةا ومة

األ سةإ

األ سةإ ا وسةوية قد بمغ حاموة

(ٕ٘ٔ) تشكمتا وسبة (ٜٚاٗٔ )%مم العيوة الكمية.
تبوذا بمغ حاإ عيوة البحث ( )ٕٗٚتدريسية تتدريسية مم األ سةإ العممية تا وسةوية
المبحتاة تيشكمتم وسبة (ٜٜٛأٔ )%مم ماتمع البحث البةلغ ( )ٖٜ٘٘تدريس

تتدريسية

متزعيم عمد (ٕٔ) كمية ت( )ٛٚسإ.ادتد (ٕ)
ادتد (ٕ) تت يف عيوة البحث المختةرة بطريقة عشتائية مم تدريسي الكميةت المبحتاة
عدد

حاإ

ت

الكمية

التخ ص

ٔ

عمتإ بوةت

عمم

٘

ٕ

عمتإ

عمم

ٛ

ٓٗ

ٖ

اودسة

عمم

ٕٔ

ٓٙ

ٖٓ

ٗ

اودسة ختارزم

عمم

٘

ٕٙ

ٖٔ

ٖٔ

٘

ابم الوياإ

عمم

ٙ

ٖٓ

٘ٔ

٘ٔ

ٙ

ال يدلة

عمم

ٙ

ٖٓ

٘ٔ

٘ٔ

ٕٗ

ٕٕٔ

ٔٓٙ

ٔٓٙ

ٚ

تربية بوةت

طوسةو

ٓٔ

ٓ٘

ٕ٘

ٕ٘

ٛ

تربية ابم رشد

طوسةو

ٚ

ٖ٘

ٔٚ

ٔٛ

ٜ

االع إ

طوسةو

ٖ

ٓٔ

٘

٘

ٓٔ

الملةت

طوسةو

ٔٔ

ٓ٘

ٕ٘

ٕ٘

ٔٔ

اآلداب

طوسةو

ٛ

ٓٗ

ٕٓ

ٕٓ

ٕٔ

ا دارة تاال ت ةد

طوسةو

ٙ

ٖٓ

٘ٔ

٘ٔ

٘ٗ

ٕ٘ٔ

ٔٓٚ

ٔٓٛ

ٛٚ

ٕٗٚ

ٖٕٔ

ٕٗٔ

المامتع

المامتع
المامتع
الكم
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ودات االبحث :
لتحقي

واداف البحث تإ ت ميإ ودات

تمنيعةتل لدى رتسةو األ سةإ العممية
بوةتاة عمد ت

البحث الحةل

لقيةس مستتى تحق

موةرات طدارة الت ت

اةمعة بلدادا ت د تإ اعتمةد ا ستبةوة لوذا اللرضا تتإ

الخطتات اآلتية :

و –ا ط ع عمد األدبيةت ذات ال مة بةلمتنتع تالمتمامة بةلم ةدر تالدراسةت السةبقة تالدتريةت
تالما ت العربية مووة تاألاوبية .
ب  -يةإ البةحاة بإاراو دراسة استط عية تشتمد عمد :
ٔ – تعريف د ي ت تانح لمتليرت الدراسة (موةرات طدارة الت ت – منيعةت الت ت ).
ٕ -ستاالم مفتتحةم متاوةم طلد العيوة االستط عية مم التدريسييم تالت بمغ حاموة (ٕٓ)
تدريس تتدريسية ت د تإ اختيةراإ بطريقة عشتائية .
حيةت الت يتمتع بوة رئيس القسإ ا تذل لت

ج -االط ع عمد ةئمة ال

وت توة ض د يح د

بوةو الفقرات تالسمت وت المت ف الذت تقيسل الفقرة .
تحديد بدائد االاةبة ا طذ حددت اربعة بدائد تا :

د  -اعتمدت البةحاة المقيةس الربةع
و -وداة موةرات طدارة الت ت:

(متحققة لديل دائمةا متحققة لديل بةلبةا متحققة لدية وحيةوةا بير متحققة لديل ) عممة ام
االتزام الت اعطيت لبدائد االاةبة عمد التتال ا (ٗا ٖا ٕا ٔ) .
ب -وداة منيعةت الت ت :
(متحققة لديل دائمةا متحققة لديل بةلبةا متحققة لديل احيةوةابير متحققة لديل) تاالتزام الت
اعطيت لبدائد االاةبة عمد التتال ا (ٔا ٕا ٖا ٗ) .
تبذل تإ بوةو ودات

البحث بوةو عمد الخطتات السةبقة تب يلتومة األتليةا تكتوت األداة

األتلد (موةرات ادارة الت ت) مم (ٓ )ٛقرةا تتكتوت األداة الاةوية (منيعةت الت ت) مم ( )ٖٚقرة.
د ودات البحث Validity:
طعتمد البحث الحةل

ال د

الظةارت ألول مم العتامد األسةسية الت

يوبل

عمد مستعمد

االختبةر وت تانعل التأكد مووة .
تألاد التحق

مم ال د

الظةارت ألدات

مامتعة مم الخبراو تالمحكميم

البحث قد تإ عرض األداتيم ب يلتومة األتلية عمد

العمتإ التربتية تالوفسيةا تالبةلغ عدداإ (ٖٔ) خبير .تتكتوت

األداتيم كةآلت :
ٔ -األداة األتلد  :استبةوة تقيس مستتى موةرات طدارة الت ت ت د احتتت ب يلتوة األتلية عمد
(ٓ )ٛقرة متزعة عمد (٘) ماةالت

العمميةت ا داريةا تبعد عرنوة عمد الخبراو و بح

عدد قراتوة (ٖ )ٙقرة متزعة عمد ماةالت العمميةت ا دارية الت تإ االتفة عميوة
اميع األدبيةت ذات ال مة بمتنتع البحثا تا :
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و – موةرات ماةد التخطيط تتنمم (ٖٔ) قرة.
ب -موةرات ماةد التوظيإ تتنمم (ٕٔ) قرة.
ج -موةرات ماةد التتايل تتنمم ( )ٔٙقرة.
د -موةرات ماةد االت ةالت التوظيمية تتنمم (ٕٔ) قرة.
ت -موةرات ماةد التقتيإ تتنمم (ٓٔ) قرة .

طذ تإ حذف ( )ٔٚقرة مم األداة (موةرات طدارة الت ت ) تا  :مم ماةد التخطيط الفقرات
(ٚا ٔٔا ٗٔا ) ٔٚا ومة مم ماةد التوظيإ الفقرتةم (ٔ ا)ٙا ومة
ٕٔا ٖٔ)ا ت

ماةد التتايل الفقرات (ٚا

ماةد االت ةالت التوظيمية (٘ا ٜا ٓٔا ٗٔ)ا تماةد التقتيإ (ٙا ٚا ٓٔا ٗٔ) ا

بحيث و بح مامتع الفقرات الكم (ٖ ) ٙقرة متزعة عمد خمسة ماةالت تا (التخطيطا تالتوظيإا
تالتتايلا تاالت ةالت التوظيميةا تالتقتيإ)  .ادتد (ٗ)
ادتد (ٗ) ماةالت موةرات طدارة الت ت تعدد الفقرات المقبتلة تالمحذت ة
عدد الفقرات

عدد الفقرات

ت

المقبتلة

المحذت ة

ٔ

التخطيط

ٖٔ

ٗ

ٕ

التوظيإ

ٕٔ

ٕ

ٖ

التتايل

ٔٙ

ٖ

ٗ

االت ةالت التوظيمية

ٕٔ

ٗ

٘

التقتيإ

ٓٔ

ٗ

ٖٙ

ٔٚ

الماةالت

مج
ٕ -األداة الاةوية :طستبةوة تقيس دراة تحق

منيعةت الت ت ت د احتتت ب يلتوة األتلية عمد

( ) ٖٚقرة متزعة عمد ماةليم(المنيعةت الخةراية تالمنيعةت الداخمية)ا تبعد عرنوة عمد الخبراو
و بح عدد قراتوة ( )ٕٜقرة متزعة عمد ماةل

المنيعةت الخةراية تالمنيعةت الداخميةا تكمة

يأت :
و -ماةد المنيعةت الخةراية تتنمم (ٖٔ) قرة.
ب -ماةد المنيعةت الداخمية (الذاتية) تتنمم ( )ٔٙقرة .
طذ تإ حذف ( )ٛقرات مم األداة (منيعةت الت ت ) تا :
الفقرات (٘ا ٙا ٓٔا ٘ٔا ) ٔٛا ومة

ماةد المنيعةت الخةرايةا

ماةد المنيعةت الداخمية ا الفقرات (ٕٔاٜا )ٔٛا تبذل

و بح المامتع الكم لمفقرات ( )ٕٜقرة متزعة عمد ماةليم (منيعةت خةرايةا تمنيعةت داخمية)ا
الادتد (٘) ا ت د اعتمدت البةحاة وسبة االتفة (ٓ )%ٛبيم الخبراو تالمحكميم عمد بتد الفقرة.
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ادتد (٘) يتنح ماةالت منيعةت الت ت تعدد الفقرات المقبتلة تالمحذت ة
ت

الماةالت

عدد الفقرات

ٔ

المنيعةت الخةراية

ٖٔ

٘

ٕ

المنيعةت الداخمية

ٔٙ

ٖ

ٕٜ

ٛ

مج
تبذل

عدد الفقرات

تإ التمكم مم طعداد استبةوت

المحذت ة

البحث ( موةرات طدارة الت ت  -تمنيعةت الت ت )

ب ترتومة الووةئية بعد طاراو ال زإ مم تعدي ت بتانة ة بعض الفقرات.

ابةتأداتة البحث :

تإ استخداإ معةدلة الفة كرتوبةخ لحسةب معةمد الابةتا طذ بمغ معةمد الفةكرتوبةخ

االتلد (موةرات طدارة الت ت) بوسبة (ٜٗٚآ ) تبمغ

األداة

األداة الاةوية (منيعةت الت ت) بوسبة

(ٖٜٗآ).
تيعتمد اذا االسمتب عمد االتسة الداخم ألداو الفرد مم قرة الد اخرىا تات يشير الد تة
االرتبةطةت بيم الفقرات

األداةا ن عم ذل يزتد بتقدير ايد لمابةت

ابمب المتا ف.

تطبي وداتة البحث :
تإ تطبي

األداتةم عمد عيوة البحث الحةل

مم التدريسييم بطريقة عشتائية ت د تإ تتزيع

ا ستبةوةت البةلغ عدداة ( )ٕٗٚلكد وداةا وت ام مامتع االستبةوةت لألداتيم (ٗ٘ )ٛاستبةوة تتإ
امعوة بأكمموة.
التسةئد ا ح ةئية :

 -1االختبةر التةئ لعيوة تاحدة ( . )T – test
 -2االختبةر التةئ لعيوتيم مستقمتيم .
 -3معةمد ارتبةط بيرستم .
 -4معةدلة الفة كرتوبةخ.
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الف د الرابع

يتنمم اذا الف د عرنة لوتةئج البحث تمم اإ تفسيراة بوةو عمد البيةوةت الت تإ الح تد
عميوة بعد تطبي

مقيةس موةرات طدارة الت ت تمقيةس منيعةت الت تا تبعد وم وُاريت التحمي ت

ا ح ةئية الموةسبة لمبيةوةت تإ القيةإ بعرنوة عمد ت

واداف البحث عمد الوحت اآلت :

وتةئج الودف األتد  :التعرف طلد مستتى موةرات طدارة الت ت لدى رتسةو األ سةإ العممية .
للرض الت تف عمد الداللة ا ح ةئية لمتتسط دراةت موةرات طدارة الت تا تإ تتظيف
االختبةر التةئ لعيوة تاحدةا الادتد (ٖ)
ادتد (ٖ) االختبةر التةئ لمتتسط دراةت موةرات طدارة الت ت
العيوة
ٕٗٚ

المتتسط

االوحراف

المتتسط

القيمةالتةئية

الحسةب

المعيةرت

الفرن

المحستبة

ٖٚأٖٛ

ٔٗٚاٖٗ

ٔ٘ٚ

ٕٔٓأٙ

القيمة
التةئية

الداللة

الادتلية
داد

ٜٙأ

*عود مستتى داللة (٘ٓآ) تدراة حرية ()ٕٗٙ
مم الادتد (ٖ) يتنح طم متتسط دراةت العيوة بمغ (ٖٛاٖ )ٔٛتبةوحراف معيةرت دره
(ٔٗٚاٖٗ ) تبمقةروة المتتسط الحسةب

مع المتتسط الفرن

لألداة تالبةلغ ( )ٔ٘ٚتبإستخداإ

االختبةر التةئ ا وتنحت الوتةئج تاتد داللة طح ةئية عود مستتى الداللة (٘ٓآ) ا طذ بملت القيمة
التةئية المحستبة (ٕٔٓا )ٔٙتا اكبر مم القيمة التةئية الادتلية البةللة (ٜٙأ) تاذا يعو بأم
متتسط دراةت موةرات طدارة الت ت كةوت وعمد مم المتتسط الفرن لألداة ا تيمكم تفسير اذا بأم
رتسةو األ سةإ العممية

اةمعة بلداد يتمتعتم بمستتى ايد مم الموةرات الت تسةعداإ عمد طدارة

ت توإ تتيسير ومتر القسإ تشتتول ا دارية تالعممية تالتربتية.
وتةئج الودف الاةو  :التعرف طلد منيعةت الت ت لدى رتسةو األ سةإ العممية
للرض الت تف عمد الداللة ا ح ةئية لمتتسطةت دراةت منيعةت الت ت بشكموة العةإا تإ
تتظيف االختبةر التةئ لعيوة تاحدة ا الادتد (ٗ)
ادتد (ٗ) االختبةر التةئ لمتتسط دراةت منيعةت الت ت
العيوة
ٕٗٚ

المتتسط

االوحراف

المتتسط

القيمةالتةئية

القيمة التةئية

الحسةب

المعيةرت

الفرن

المحستبة

الادتلية

ٖٕاٛٙ

ٔ٘ٗأٙ

٘إٚ

ٖٕٗأٚ

ٜٙأ

الداللة
داد

*عود مستتى داللة (٘ٓآ) تدراة حرية ()ٕٗٙ
مم الادتد (ٗ) يتنح طم متتسط دراةت العيوة بمغ (ٖٕا )ٛٙتبةوحراف معيةرت دره
(ٔ٘ٗا )ٔٙتبمقةروة المتتسط الحسةب

مع المتتسط الفرن

لألداة تالبةلغ (٘إ )ٚتبةستخداإ

االختبةر التةئ ا وتنحت الوتةئج تاتد داللة طح ةئية لممنيعةت*عود مستتى الداللة (٘ٓآ) ا طذ
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بملت القيمة التةئية المحستبة (ٖٕٗا )ٔٚتا
تاذا يعو

اكبر مم القيمة التةئية الادتلية البةللة (ٜٙأ)

بأم متتسط دراةت منيعةت الت ت كةوت وعمد مم المتتسط الفرن

تفسير اذا بأم رتسةو األ سةإ العممية
كةوت (خةراية وت داخمية) تعي
يمتمكتم مم الفوإ تالتطبي

لألداة ا تيمكم

اةمعة بلداد اليعةوتم مم منيعةت لت ت العمد ستاو

تتتار عمد ودائوإ لألعمةد تالموةإ المطمتبة مووإ ممة يعو طووإ

السميميم لموة ارة طدارة الت ت تالسيطرة عمد متاطم ا ادار الحقيق

تالظرتف الخةراية المحيطة بوإ مة يمكووإ مم استامةره ل ةلح القسإ العمم .
وتةئج الودف الاةلث  :التعرف طلد الع ة ذات الداللة ا ح ةئية بيم موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل
تبعة لمتليرات الاوس (ذكتر –طوةث)ا تالتخ ص(عمم

–طوسةو ) ا تعدد سوتات الخدمة (ممٔ

طلد ) ٙسوتات .
عود طاراو التحميد ا ح ةئ

بةستعمةد معةمد ارتبةط بيرستم ا وظورت الوتةئج طم الع ة بيم

المتليريم (موةرات طدارة الت ت تمنيعةت الت ت ) دالة طح ةئية طذ بمغ معةمد ارتبةط بيرستم
(ٖٚٙآ ) -تالقيمة التةئية لمعةمد االرتبةط (ٖٜا ) ٛتعود مقةروتوة بةلقيمة التةئية الادتلية البةللة
(ٜٙأ) ظورت طووة دالة عود مستتى داللة (٘ٓآ) تدراة حرية ( )ٕٗٙا الادتد (٘).
ادتد (٘) يمة معةمد بيرستم
عدد و راد العيوة
ٕٗٚ

طياةد الع ة بيم موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل

معةمد ارتبةط

القيمةالتةئية

القيمة التةئية

بيرستم

المحستبة

الادتلية

ٖٚٙآ-

ٖٜاٛ

ٜٙأ

الداللة
دالة

*عود مستتى داللة (٘ٓآ) تدراة حرية ()ٕٗٙ
يتنح مم الادتد (٘) طم الع ة بيم موةرات طدارة الت ت تمنيعةت الت ت لدى رتسةو
األ سةإ العممية كةوت ع ة عكسية وت اول كممة زادت موةموإ تتتسعت مستتليةتوإ زادت موةرتوإ
ت درتوإ عمد استامةر الت ت تادتلتل بحسب الموةإ تاألعمةدا ت مت منيعةت الت ت الت
اواةزاة تالعكس

حيحا ستاو وكةوت منيعةت داخمية وت منيعةت خةراية.
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الف د الخةمس

ا ستوتةاةت:

نتو وتةئج البحث تمكوت البةحاة مم تتنيح عدد مم االستوتةاةتا تا :
ٔ -طم رتسةو األ سةإ العممية

اةمعة بلداد يتمتعتم بمستتى ايد مم موةرات طدارة الت ت

طواةز موةموإ تشتتم القسإ تذل

ألم اميع يإ الفقرات كةوت دالة طح ةئية عود

مستتى داللة (٘ٓ )ٓ.بشكد عةإ تنمم ماةالتوة (التخطيطا التوظيإا التتايلا ا ت ةالت
التوظيميةا التقتيإ).
ٕ -عدإ تاتد منيعةت لت ت العمد لدى رتسةو األ سةإ العممية

اةمعة بلداد.

ٖ -عدإ تاتد ع ة ذات داللة طح ةئية بيم موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل لدى رتسةو
األ سةإ العممية

اةمعة بلدادا ممة يدد عمد طم رتسةو األ سةإ العممية يتمتعتم بمستتى

ايد مم موةرات طدارة الت ت بمة يمكووإ مم السيطرة عمد منيعةت ت ت العمد ستاو كةوت
داخمية -ذاتية وت خةراية.

التت يةت :

نتو وتةئج البحث الحةل تمخنت التت يةت اآلتية :
ٔ -توظيإ دترات تدريبية ت ترش عمد دترية مم شأووة تومية موةرات طدارة الت ت لدى رتسةو
األ سةإ العممية .
ٕ -توظيإ دترات

ا دارة التربتية لرتسةو األ سةإ العممية عوداختيةراإ دارة األ سةإ العممية.

ٖ -تنع شرتط تمعةيير خة ة الختيةر رتسةواأل سةإ العممية .

المقترحةت :

طوساةمة مع وتةئج البحث الحةل طرتأت البةحاة تحديد عدد مم الدراسةت المستقبمية

اذا المتنتع

ا تكمة يأت :
ٗ -طاراو دراسة مقةروة لمعر ة موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل لدى رتسةو األ سةإ العممية بيم
تزارة التعميإ العةل

كميةت ا دارة تاال ت ةد تكميةت التربية

تالبحث العمم

بلداد .
٘ -طاراو دراسة مقةروة لمعر ة موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل لدى رتسةو األ سةإ العممية
الكميةت الحكتمية تاألامية .
 -ٙطاراو دراسة ممةامة لمعر ة موةرات طدارة الت ت تمنيعةتل لدى مدراو المدارس الاةوتية
مديوة بلداد.
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Problem of the study:

Time is very important in educational institutions. It is also one of

our contemporary problem ‚as time is a clear – cut and limited factor‚ it
demands that administrators should monitor it by administering and
monitoring the principles of time.

Hence‚ the researcher attempts to identify the skills of administrating

time and the reasons that cause the waste of time of the Heads of
Departments at university of Baghdad.
Significance of the research:

Time is very important to all educational administrators and one of

them is the institutions of Higher education. One of these is the Head of the
Department. S/He has to exploit time so as to run the department properly.
Aims of the research:

1- To identify the skills of administering time of the Heads of the

Department in the collegesat university of Baghdad from the staffers’
points of view.

2- To identify causes of wasting the heads of department time.

3- There are statistical relationships between the skills of administering
time and causes of wasting time according to (sex‚specialty‚ and years
of work).

Limits of the research:

1- All the staffers of the department in all colleges (scientific and
humanity) at university of Baghdad.

2- All the colleges at university of Baghdad.
3- The academic year 2013 – 2014 .

4- Skills of administering time and causes of wasting time of the Heads of
Department at university of Baghdad.

Procedure of the research:

The researcher used descriptive and analytical procedure. To achieve the

aims of the present study‚ two questionnaires were designed. The
firstquestionnaire consists of (63) items related to skills divided into five

fields (planning‚ organization‚ orientation‚ organizational communicationand
evaluation. The second one comprises (29) items that are related to causes of
wasting time distributed in to two fields (external wasting and internal
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wasting). The questionnaires were exposed to a jury of experts to check the

validity of the questionnaires. Reliability is checked by using Cronbach

Formula.Then the questionnaires were applied on (427) staffers‚ i.e .‚
(11.99%) from the original population whichis(3559) from (12) colleges which

are (Women’s college of Education‚Ibn Rushed college of Education‚ Mass
Media‚Administration‚ Economy‚ ArtsandLanguage)

As for scientific college‚ they are ( Ibn Al- Haitham‚ Women’s college of
Science‚ college of Science‚

Engineering‚ Pharmacy‚ AL- Khwarizmi

Engineering).

The researcher used SPSS to analyse the responses of the sample.

Results of the study:

1- Heads of the department enjoy a good level of skills of administering
time‚according to the responses of the staffers which are statistically
significant at (0‚05%).

2- Heads of the department do not suffer from waste of time .
3- There is no a direct relationshipbetween the skills of administering time
and wasting it.
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الم ةدر:
 القرام الكريإ

 ابم موظترا امةد الديم (ٖ٘ :)ٜٔلسةم العربا متسسة الرسةلةا بيرتتا لبوةم.

 وبت زوطا واتد شيب (ٕٔٓٓ )  :الع ة بيم طدارة الت ت تالومط القيةدت لدت ا دارييم
الو د األحمر الفمسطيو

مسطيم (دراسة حةلة) ،اةمعة الواةح التطويةا مسطيم.

امعية

 وبت شيخةا وةدر وحمد ( : )ٕٜٓٓمدخد طلد طدارة الت ت ا طٔ ا دار المسيرة لموشر تالتتزيع
تالطبةعة ا عمةم ا األردم.

 وحمدا وةدية عبد القةدر (: )ٕٓٓٛكيف ت وع ةئدا متمي ازا دترة تدريبية
تزارة التربيةا السعتدية.

موةرات طدارة الت تا

 الاةتشم ا دسكت يتوس طسمةعيد (ٕ٘ٓٓ)  :طدارة الت ت تع توة بةلقيةدة ا بداعية لدى رتسةو
و سةإ الكميةت

بلداد.

الاةمعةت الع ار يةا ططرتحة دكتتراه بير موشترةا كمية التربية (طبم رشد)ا اةمعة

 امدة ا سميإ بطرس تحريز ا سةم

محمد اشةإ ( : )ٕٓٓٚم طدارة الت ت تاالاتمةعةت ا

طٔاعمةم ا األردم.

 درةا عبد البةرت (ٔ :) ٜٜٔطدارة الت ت موةرة وسةسية مم موةرات المدير الفعةدا مامة المعةرف
العربيةا العدد (ٖ).

 الدترت ،محمتد عبد اهلل (ٕٕٓٓ) :يةس القدرة عمد توظيإ الت ت لدى طمبة اةمعة بلدادا مامة
كمية المعمميم ،العدد(ٖٔ) ،كمية المعمميم ،الاةمعة المستو رية.

 زيدام ا امةإ بدراتت (ٕ : )ٜٜٔطدارة الت ت مدخد مستقبم
الم رية لمموةاج تطر التدريس ا مامد (ٕ)ا القةارة .

 السمم ا ود ( : )ٕٓٓٛممةرسة طدارة الت ت تواراة
الاةوتية مم تاوة وظر مشر

لزيةدة عةلية التعميإ ا الاةمعة

تومية ا بداع ا دارت لدى مديرت المدارس

ا دارة تمديرت المدارس تالمعمميم بتعميإ العة مة المقدسةا رسةلة

مةاستير بير موشترةا اةمعة وإ القرى ا كمية التربية امكة المكرمة.

 الشة ع ا محمد (ٕٓٓٓ)  :طدارة الت ت ا مركز المحرتسة لمبحتث تالتدريب تالوشر ا القةارة ا
م ر.

 الشربةتت ا س إ بيةض (ٖٕٔٓ)  :طدارة الت ت تع توة بةاللتزاإ التوظيم
العممية

لرتسةو األ سةإ

اةمعة تاسط مم تاوة وظر الويئة التدريسية تالمعةتويما ططرتحة دكتتراه بير موشترةا

كمية التربية (ابم رشد ) ااةمعة بلداد.

 ال رم ا رعد حسم (ٕٔٓٓ)  :م تعمإ طدارة الت تا طٔا دار الرنة لموشر تالتتزيعا دمش
سترية.

ا

 ال ترتا كمةد (: )ٕٓٓٛتا ع طدارة الت ت لدى مديرت تمديرات مدارس التعميإ العةإ بمحة ظة بزةا
رسةلة مةاستير بير موشترةا كمية التربية ا الاةمعة ا س مية ا بزة .

 عبد العميإا وسةمة محمد تالشريفا عمر وحمد (ٕٓٔٓ) :المداخد ا دارية الحدياة
الموةاج لموشر تالتتزيعا عمةما األردم.
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 العايم ا سيف سعد عبد البة

(ٕٔٔٓ)  :طدارة الت ت لدى مديرت المدارس الاةوتية تع توة

ببعض المتليراتا رسةلة مةاستير بير موشترةا المعود العرب العةل لمدراسةت التربتية تالوفسيةا

الع ار .

 عريفجا سةم سمطةم (ٕٔٓٓ)  :ا دارة التربتية المعة رةا دار الفكر لمطبةعة تالوشر تالتتزيعا
عمةم ا األردم.

 ع فترا محمد شةكر (ٔ : )ٜٔٛكيفية طشلةد المدير لت ت الدتاإ الرسم (دراسة تطبيقية عمد
مستتى ا دارة التسطد بةلمممكة العربية السعتدية )ا ودتة ا وتةاية

معود ا دارة العةمةا الريةضا السعتدية.

القطةع الحكتم تمعت ةتوةا

 العقيدا طبراايإ محمد (ٕٔٓٓ) :العةدات العشر لمشخ ية الوةاحةا دار المعر ة لمتومية البشريةا
الريةضا السعتدية .

 عمتاما ةسإ وةيف ت طحميدا واتى رمنةم ( :)ٕٜٓٓطدارة الت ت (مفةايإا عمميةتا تطبيقةت) ا
طٔا دار الاقة ة لموشر تالتتزيعا عمةما االردم.

 العمرتا

ةلح عم

عتاد (ٕٕٓٓ) :طدارة الت ت تع توة بةلقيةدة ا بداعية لدى عمداو الكميةت

باةمعة البمقةو التطبيقية

بلدادا الع ار .

األردما وطرتحة دكتتراه بير موشترةا كمية التربية (طبم رشد)ا اةمعة

 اللةمدتا معيض بم سعيد ( : )ٕٓٓٛطدارة الت ت لدى مديرت المدارس االبتدائية بمديوة ادةا
رسةلة مةاستير بير موشترةا كمية التربيةا اةمعة وإ القرىا السعتدية .

 القرو ا عم سعيد ( :)ٜٜٔٙطدارة الت ت (دراسة ميداوية عم مدى طستل د المدير السعتدت لمت ت
األاوزة الحكتمية بمديوة الريةض)ا رسةلة مةاستير بير موشترةا اةمعة المم سعتدا الريةض.

 القيس ا اوةو محمتد (ٕٓٔٓ)  :ا دارة التربتية ا طٔا عمةم ا األردم.

 مامع الملة العربية (ٗ: )ٜٜٔالمعاإ التايزا تزارة التربية تالتعميإا م ر.

 مسعتد ا ابرام (ٕ : )ٜٔٛالرائد ال لير – معاإ وبادت لممبتدئيما طٔ ا دار العمإ لمم ييم ا
بيرتت ا لبوةم.

 المواد

الملة امعاإ

 مو ترا ةرت

الملة تاألع إ (ٖٕٓٓ) ا طٓٗ ا دار المشر ا بيرتت ا لبوةم) .

(ٖ : )ٜٜٔا اةزة ا سبتعية تتوظيإ طدارة الت ت

تحدات الاوةز ا دارت ا

مامة ا دارة ا العدد (ٕ) ا طتحةد امعيةت التومية ا دارية ا القةارة ا م ر .

 وة يفا مو تر عم (ٕ : )ٜٔٙالتةج الاةمع لأل تد

وحةديث الرستدا ج (٘)ا طٖا دار

طحيةو التراث العرب ا بيرتتا لبوةم.

 تزارة التعميإ العةل تالبحث العمم ا ةوتم ر إ ٗ لسوة ()ٜٔٛٛا المةدة الاةوية تالعشرتم.
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