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Abstract: 

 A field study aimed at knowing the reality of administrative 

development in the colleges of education in the province of Baghdad. 

The research adopted the descriptive analytical method. The research 

community was determined, which consisted of (142) of the assistant 

deans and heads of departments in the faculties of education. The 

research sample was chosen by the simple random method by  (79%) 

from the research community, as the number of the sample members 

was  (112) of the assistant deans and heads of departments. A 

questionnaire was built that included (50) items distributed among the 

areas (regulations and instructions, leadership, administrative 

structure, administrative communication, and staff development). The 

researcher made sure of its validity and reliability. The research data 

was analyzed using the (SPSS) program, and the most important results 

were reached: the administration adopts information and 

communication technology to ease the centrality between the university 

administration, the college administration and the management of 

scientific departments. The instructions allow participation, innovation, 

creativity and development, as well as reaching a number 

of recommendations and proposals related to research. 
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 في كليات التربية في محافظة بغادااد ادار واقع التطوير اإل
 

 2  مي فيصل أحماد
 

 الملخص
 ،في كليات التربية في محافظة بغداد دار معرفة واقع التطوير اإل إلىدراسة ميدانية هدفت 

(  142 ) المنهج الوصفي التحليلي. وتم تحديد مجتمع البحث الذ  يتكون من اعتمد البحث 

االقسام في كليات التربية.اختيرت عينة البحث بالطريقة  من معاوني العمداء ورؤساء 

( من 112) العينة أفرادبلغ عدد إذ  البحث، %( من مجتمع 79) العشوائية البسيطة بنسبة

( فقرة موزعة بين  50  ) ورؤساء االقسام. وتم بناء استبانة تضمنت معاوني العمداء

والتواصل  ،ةداري، والهيكلية اإلوالتعليمات، والقيادة األنظمة) المجــــــاالت

وتطوير العاملين(. تأكدت الباحثة من صدقها وثباتها. حللت بيانات البحث  ، دار اإل

تكنولوجيا المعلومات  دارةها: تعتمد اإلأهم وتوصلت نتائج (،  SPSS ) باستعمال برنامج

 ،االقسام العلمية إدارةالكلية و  إدارةالجامعة و إدارة واالتصاالت لتخفيف حدة المركزية بين

عدد  إلىفضالً عن التوصل  ،والتطوير بدا تتيح التعليمات المشاركة واالبتكار واإل

 . التوصيات والمقترحات المتعلقة بالبحث من 

 .القيادة ،، كليات التربيةدار تطوير اإل :المفتاحية الكلمات

 

 المقادمة:

 مشكلة البحث:

اً ينتفع بهم المجتمع، وهذه مسألة تقع في صلب أفرادة في الجامعة بما تتضمنه من كليات ان تخرج داريتحتم القيادة اإل
المجتمع ومطالبه. ومن هذا المنظور لعملية التنمية الوظائف الرئيسة للجامعة في ان تعد الكفايات البشرية المالئمة لحاجات 

بأبعادها التربوية والثقافية واالخالقية يتلمس المالحظ لواقع حال مجتمعاتنا العربية وهو ال يبتعد كثيراً عن واقع 
ً نجدها ، ان مسيرة التغيير والتنمية التي تعيشها قد افرزت مظاهر سلوكية غير مرغوبة وقخر المجتمعات النامية األ يما

 سلبية ضارة بعيدة عن ثقافتنا وقيمنا االصيلة. وكثيراً ما نشكو تدهور الحال التي وصل اليها المجتمع.
المؤسسات الجامعية على تنمية متكاملة للفرد وان تعلمه كيف يفكر في ان ينمي  إدارة ينبغي ان تحرص وتأسيساً على ذلك

 (315-311 :2001ابراهيم، ) لديه القدرات والمهارات العلمية والعملية.
ة حديثة إداري التغيير والتطوير المستمرين واستخدام اساليب إلىات الكليات إدار تحتاج االدارات الجامعية بما فيها إذ

 (39: 2009حنان، ) تمكنها من مواكبة التغيرات المتسارعة في جميع نواحي الحياة.

وان تكون  تغيير وتطوير للمنظمة ككل، إحداثفي كليات التربية القيام ببحوث علمية تساعد في  دار ويتطلب التطوير اإل

ً لها علمياً، وهذا البحث هو محاولة في هذا االتجاه، ويهتم بالتعرف على واقع التطوير  التغييرات مدروسة ومخططا

 في كليات التربية في محافظة بغداد. دار اإل

 

 :البحث أهمية

 البحث باآلتي: أهمية تتضح

 .خر في الكليات األ دار يمثل خطوة اساسية لبحوث ودراسات الحقة في مجال التطوير اإل -1

 يدعم المكتبة بدراسة جديدة عن طريق االدبيات النظرية والدراسات السابقة. -2

 الجامعية. دارةيسهم في تقديم توصيات ألصحاب القرار تساعد على تحسين وتطوير اإل -3

 .دار ومات يمكن ان تفيد منها الجامعات وكليات التربية في تطوير العمل اإليوافر معل -4

 التربوية، وفتح مجال امامهم ال جراء بحوث مشابهة. دارةيفيد الباحثين في مجال اإل -5
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 :هادف البحث

 .في كليات التربية في محافظة بغداد دار التعرف على واقع التطوير اإل إلىيهدف البحث 

 

 حادواد البحث:

 كليات التربية/ محافظة بغداد. الحادواد المكانية:

 معاونو العمداء ورؤساء االقسام.الحادواد البشرية: 

 .2021-2020العام الدراسي  الحادواد الزمانية:

 

 تحادياد المصطلحات: 

 :ادار التطوير اإل

زيادة الكفاءة التنظيمية جديدة ومتناسقة على مستو   إلىة تهدف إداري "وظيفة( بأنه: 2012ناصر واخرون، ) عرفه

 الحالة المستهدفة خالل مدة زمنية معينة". إلىالمنظمة ككل، تمكنها من االنتقال التدريجي الشامل من الوضع القائم 

 (97: 2012ناصر واخرون، )

 

 التعريف االجرائي:

في كليات التربية  دار والمفاهيم والتوجهات للتغيير والتطوير اإلهو مجمو  العمليات واالساليب واالجراءات واالفكار 

 ها، محدده باستجابات العينة على فقرات االستبانة.أهدافلتكون مؤسسات متمكنة لتحقيق 

 

 الخلفية النظرية:

 :ادار التطوير اإل

وتطبيقه بما يتناسب مع حجم ونشاط المؤسسة، لتحقيق  دارةهو "االخذ بما هو جديد في عالم اإل دار ن التطوير اإلإ

هو مجموعة من االستراتيجيات والتقنيات والمهارات والنشاطات واالدوات واالساليب أو  ها بكفاءة وفاعلية،أهداف

 ( 22-21: 2012 احمد،) المستخدمة لمساعدة العنصر البشر  والمنظمة لتكون اكثر كفاءة وفاعلية".

تغيير المعتقدات واالتجاهات والقيم  إلىعملية استجابة للتغير، وهي استراتيجية تربوية معقدة تهدف "  هوداروالتطوير اإل

تمكينها من التكيف مع التكنولوجيا الحديثة والتحديات البيئية المتغيرة ورفع معدل  أجل والهيكل التنظيمي للمنظمات من

 (112: 1981الدهان، ) سرعة هذه المتغيرات نفسها".

 

 : ادار التطوير اإل أهمية

التي يحققها على مستو   هدافاأل أهمية عن طريق دار التطوير اإل إلى أهميةشار بعض الباحثين والمتخصصين أ

إذ  في المدارس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطور المجتمعي بأشكاله المختلفة، دار العاملين والمؤسسة والمجتمع، فالتطوير اإل

 (441: 2005الذهبي والعزاو ، ) ينعكس على المجتمع عن طريق مخرجاتها. ان تطوير المدرسة

اتها وتطوير كفاءات ومهارات العاملين فيها إدار المؤسسات التعليمية من تأدية وظائفها ال بد من تحديث إدارة ولكي تتمكن

متميز لها  إدار  مبدعة ذات اسلوب رةإدا باستمرار وتوفير المناخ التنظيمي المالئم بكل ابعاده ومقوماته، لذا كان وجود

 (43: 2006الخطيب وعادل، ) الدور الرئيس في توجه الكلية وقيادتها وتقدير مستقبلها؛ امراً مهماً.

 

 : ادار التطوير اإل أهاداف

 :بحسب وجهات نظر الباحثين والمهتمين دار التطوير اإل أهدافمن 

ة في تلك دارية، وبينهم وبين القيادات اإلداريجميع المستويات اإلاشاعة جو من الثقة بين العاملين انفسهم في  .1

 المستويات.
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زيادة فهم عمليات االتصال واساليب القيادة والصراعات واسبابها عن طريق زيادة الوعي بدينامية الجماعة والنتائج  .2

 المحتملة من هذه العمليات.

 باألزمات. دارةبدل اإل هدافباأل دارةاالشراف مثل اإل ة ديمقراطية فيإداري مساعدة المشرفين على تبني اساليب .3

ايجاد مناخ تنظيمي يمكـّن جميع العاملين من معالجة المشكالت التي يعاني منها التنظيم بنحٍو صريح، وعدم التكتم  .4

 تحاشي مناقشتها.أو  عليها

زيادة درجة االنتماء  إلىالتنظيمية، مما يؤد   هدافالفردية واأل هدافالعمل على ايجاد التوافق والتطابق بين األ .5

   (341: 2009الفريجات واخرين، ) ( فيp.206 ,1978,Johan Sherwood) ها.أهدافة وداريللمنظمة اإل

 

 : ادار التطوير اإل أساليب

 :ادار اإل التطوير أساليبمن 

االهتمام باختيار افضل المؤهالت والخبرات، واستقطاب الكفاءات التي لديها قدرات تطويرية للعمل  االختيار والتعيين: .1

 في المنظمة.

يتم عن طريق تحديد المهارات والمؤهالت والواجبات المرتبطة بالوظيفة، وهذا يساعد  توصيف وتصنيف الوظائف: .2

 .تطوير الموارد البشرية إطارعلى اختيار انسب الكفاءات في 

وتنمية مداركهم، لمواكبة التطورات التي تحدث، ويتطلب االمر كذلك  فرادويركز على تدريب األ التأهيل والتادريب: .3

 النظر في السلوك ليتفق مع اتجاهات العمل. إعادة

 .دار تعديل القوانين القديمة لدعم حركة التطوير اإلأو  ويهتم هذا المدخل بإصدار قوانين جديدة، :نظمةالقوانين واأل .4

 والحوافز لزيادة انتاجية العنصر البشر ، وتحسين نوعية ذلك المنتج. جوراأل أنظمةويتم تطوير  والمكافآت: جوراأل .5

 ( 45-44: 2012احمد، )

 

 كليات التربية:

بأنها تعد مالكات تتعامل مع شرائح اجتماعية واسعة متمثلة في طلبة المرحلة  خر تتميز كليات التربية من بقية الكليات األ

الثانوية ومعاهد المعلمين والمعلمات، بمراحل عمرية يتطلب التعامل معها جانباً من الدقة والشمولية لتؤهلها جسمياً وعقلياً 

تعبر عن امتالك  هذه الكليات درجات علمية معينة،تمنح "إذ  البلوغ، أثناءونفسياً للتوافق مع التغيرات التي تمر بها في 

ً إلنتاج أو  أصحابها للقدرات والمعارف المطلوبة للعمل التخصص في مجال علمي معين. كما أنها تمثل مصدراً حيويا

 (7: 2008ثروت، ) المعرفة والمشاركة فيها ونشرها وتطبيقها، وتسهم في التنمية االجتماعية المستمرة".

 

 قة:ادراسات ساب

 (2012) ادراسة سميرة

بناء أنموذج تطوير  إلىهدفت الدراسة  الجامعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" دارةاإل "بناء انموذج لتطوير

في جامعة  دار الجامعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن طريق تعرف واقع عمليات التطوير اإل دارةاإل

بغداد باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحديد االحتياجات المطلوبة والتعرف على المشكالت والمعوقات 

الجامعية باستخدام تلك التكنولوجيا، وعلى هذا االساس تم بناء انموذج  دارةالمرافقة لها، ووضع رؤية مستقبلية لتطوير اإل

 بحثها، وبلغ مجتمع الدراسة أهدافدت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق اعتم الجامعية. دارةتطوير اإل

ة وتدريسياً بمرتبة استاذ إداري ( عميداً ومعاون عميد ورئيس قسم علمي ومدير مركز بحثي ومعهد ورئيس وحدة2934)

 %( بلغ عددها11.9) ع الكلي بنسبة بلغتواستاذ مساعد في جامعة بغداد. وتم اختيار عينة عشوائية طبقية من المجتم

ى لتعرف واقع حال استخدام تكنولوجيا المعلومات األول( فرداً. اعدت الباحثة استبانتين لجمع المعلومات المطلوبة، 350)

الجامعية باستخدام تكنولوجيا  دارةواالتصاالت في جامعة بغداد، والثانية تتضمن فقرات الرؤية المستقبلية لتطوير اإل

 المعلومات واالتصاالت. استخدمت الباحثة مجموعة من الوسائل االحصائية لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها منها

نسبة االتفاق، ومعادلة فيشر، والوسط المرجح، والوزن المئو ، ومعادلة الفاكرونباخ، ومعادلة جتمان(. وقد توصلت )

 :جموعة من النتائجم إلىالدراسة 
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 فيها. دار ن الجامعة ال تملك رؤية محددة وواضحة لتطوير العمل اإلإ .1

ة في الجامعة مما يترتب عليه اعباء اضافية وزيادة في الوقت داريشيو  استخدام النظام اليدو  في تسيير االعمال اإل .2

 (14: 2012 ،سميرة) .دار المستغرق والجهد المبذول في العمل اإل

 

 (2012) العمير  ادراسة

االصالح والتطوير في  إدارة بناء انموذج إلىهدفت الدراسة  الصالح والتطوير في جامعة بغداد"ا إدارة "بناء انموذج

االصالح  دارةجامعة بغداد من خالل تعرف واقع عمليات االصالح والتطوير في جامعة بغداد, ووضع رؤية مستقبلية إل

االصالح والتطوير في جامعة بغداد. اعتمدت الباحثة في  إدارة وعلى هذا االساس بناء انموذج ،والتطوير في جامعة بغداد

( عميداً ومعاوناً ورئيس قسم 6195) وبلغ مجتمع الدراسة ،بحثها أهدافهذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق 

( فرد من العمداء 400) هاأفرادبلغ عدد %( 6.45) وتم اعتماد عينة عشوائية طبقية بنسبة ،وعضو هيأة تدريسية

ى األولواستعملت الباحثة استبانتين لجمع المعلومات الالزمة,  ،الهيأة التدريسية أعضاءوالمعاونين ورؤساء االقسام و

والثانية تتضمن فقرات الرؤية المستقبلية. ولتحليل البيانات  ،لتعرف واقع عمليات االصالح والتطوير في جامعة بغداد

 ،معادلة سبيرمان براون ،معادلة الفاكرونباخ ،معادلة بيرسون ،نسبة االتفاق) تخدمت الباحثة الوسائل االحصائية االتية:اس

  والوسط المرجح, والوزن المئو (.

 ها:أهم ومن النتائج التي توصلت اليها الادراسة

 معة بحدود الوظيفة التعليمية مماالجاة التي تعتمدها الجامعة, وتوجيه امكانات داريالضعف في وضوح الفلسفة اإل .1

 يضعف التكامل بين وظائفها في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

 .هدافلكنها ال تعتمد عملية التعديل والتطوير على تلك األ ،اً واضحة ومحددة في مجال عملهاأهدافان الجامعة تضع  .2

 (24 :2012العمير ،  ( 

 

 :البحث منهج

ه، وهذا المنهج من أكثر المناهج شيوعاً وانتشاراً وال سيما في البحوث أهدافاعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق 

التربوية والنفسية. واتبعت سلسلة من اإلجراءات من حيث وصف مجتمع البحث وعينته، فضالً عن وصف األداة 

 أجل الوسائل اإلحصائية المالئمة التي استعملت في تحليل البيانات منالمستعملة وإيجاد الصدق والثبات لألداة، وتحديد 

 النتائج. إلىالتوصل 

 

 البحث وعينته: مجتمع

( معاون 142) عددهم بغداد البالغ محافظة في كليات التربية/ معاوني العمداء ورؤساء االقساممن  البحث مجتمع تكون

 أفرادبلغ عدد إذ  من مجتمع البحث، %(79) اختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة بنسبة عميد ورئيس قسم.

 ( معاون عميد ورئيس قسم.112) العينة

 

 أاداة البحث:

ً في جمع المعلومات الستكمال متطلبات الجانب العملي والوصول  النتائج،  إلىاعتمدت الباحثة االستبانة مصدراً اساسيا

 الكتب في تتمثل المعلومات لجمع أخر ادر مص اعتمدت وكذلكوقد صممت االستبانة بنحٍو يخدم هدف البحث ومتطلباته. 

 تناولت التي السابقة والدراسات واألبحاث والتقارير، والمقاالت والدوريات العالقة، ذات واألجنبية العربية والمراجع

والتعليمات، والقيادة، الهيكلية  نظمةاأل) موزعة بين خمسة مجاالت هي ( فقرة50) منتألفت االستبانة الدراسة.  موضو 

 توزيع الفقرات على وفق مجاالت االستبانة  (1) ، وتطوير العاملين(، كما موضح في الجدولدار والتواصل اإل ،ةدارياإل

 النسبة المئوية عدد الفقرات المجاالت ت

 20 10 والتعليمات نظمةاأل -1

 20 10 القيادة -2
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 20 10 ةداريالهيكلية اإل -3

 20 10 دار التواصل اإل -4

 20 10 تطوير العاملين -5

 %100 50 المجمو  

موافق بدرجة كبيرة، وموافق درجة ) ية وضع مقياس ثالثي متدرجاألولوبعد االنتهاء من صوغ فقرات األداة بصورتها 

 ( على التوالي.1،2،3) األوزانمتوسطة، وغير موافق( لكل فقرة تقابلها 

 

 صادق االستبانة وثباتها: 

واقترح المحكمون تعديل بعض الفقرات وحذف  عرضت االستبانة على المحكمين لغرض التحقق من صدق فقراتها،

 وللتأكد من ثبات األداة المعتمدة في البحث تم اختيار عينة ثبات من خارج عينة البحث االساسية بلغت بعضها اآلخر.

والنصف  األولطريقة التجزئة النصفية، وحسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات النصف  اعتمدتفرداً، و (30)

معادلة  تم اعتماد(، كما 0.93) معادلة سبيرمان بروان التصحيحية بلغ معامل االرتباط وباعتماد (0.83) بلغإذ  الثاني،

 (.0.94) دار التطوير اإل واقع بانةوبلغت قيمة معامل ألفا الستالفا كرونباخ لالتساق، 

 

 تطبيق االستبانة:

، بتوزيعها بين معاوني العمداء ورؤساء االقسام في 2020/2021طبقت االستبانة على العينة األساسية في العام الدراسي 

استبانة صالحة ( 112) ( استبانة، وبعد متابعة جادة تم استرداد140) تم توزيعإذ  كليات التربية في محافظة بغداد،

 للتحليل اإلحصائي.

 

 :المعالجة االحصائية أساليب

 للتحقق من صالح كل فقرة من فقرات االستبانة. نسبة الموافقة: -1

 (:spss) واعتمدت الوسائل اإلحصائية التالية عن طريق الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 لقياس معامل الثبات بمفهوم االستقرار: معامل ارتباط بيرسون: -2

2 2 2 2[ ( ) ][ ( ) ]

n xy x y
R

n x x n y y

  


    
 

وتستعمل لتصحيح معامل ارتباط بيرسون الذ  تم الحصول عليه إليجاد ثبات االستبانة  براون: – معاادلة سبيرمان -3

 بطريقة التجزئة النصفية.

2

1

r
R

r



 

 لقياس معامل الثبات بمفهوم االتساق: معاادلة الفاكرونباخ: -4

 2ت( ×  2مج ت -1) (×1-ن/ن) معامل الثبات =  

ضمن  خر الفقرات األ إلىلوصف كل فقرة من فقرات أداة البحث ومعرفة قيمتها وترتيبها بالنسبة  معاادلة فيشر: -5

 المجال الواحد لعرض النتائج بحسب القانون اآلتي:

 

 

   

 الوسط المرجح                                   

 100×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الوزن المئو  = -6

 القيمة القصو                                                



VOLUME 3, ISSUE 5 October 2021 

 

 
 
 
 

 399IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 المعتمدة في االستبانة على النحو اآلتي:وتم اعتماد وسط فرضي نسبة ألوزان البدائل 

الوسط الفرضي 
6 1 2 3

2
3 3

 
   

 عنه يعد درجة غير مقبولة للفقرة.( وما زاد عليه يعد درجة مقبولة، وما يقل 2) وبذلك يكون الوسط الفرضي للفقرات هو

 

 عرض النتائج ومناقشتها:

 والتوصيات والمقترحات.كذلك االستنتاجات البحث وتفسيرها، عرض نتائج 

 .في كليات التربية في محافظة بغداد دار التعرف على واقع التطوير اإل الهادف:

 

  اوالً:

 النتائج على مستوى المجاالت:

(، %77.833) ( ووزن مئو 2.335) ان المعدل العام لهذه المجاالت الخمسة كان بوسط مرجح إلى( 2) يشير الجدول

حصل على  دار وأن مجال التواصل اإل في كليات التربية في محافظة بغداد. دار التطوير اإلوهي نتيجة جيدة في واقع 

%(، وحصل مجال تطوير العاملين على المرتبة الثانية 81.466) ( ووزن مئو 2.444) ى بوسط مرجحاألولالمرتبة 

 مرتبة الثالثة بوسط مرجحة فقد نال الداري(، اما مجال الهيكلية اإل%79.4) ( ووزن مئو 2.382) بوسط مرجح

( 2.264) والتعليمات بوسط مرجح نظمةوجاء في المرتبة الرابعة مجال األ (،%77.633) ( ووزن مئو 2.329)

 ( ووزن مئو 2.2.259) (، وجاء في المرتبة الخامسة مجال القيادة بوسط مرجح%75.466) ووزن مئو 

(75.3.)%  

 دار لمجاالت التطوير اإلالوسط المرجح والوزن المئو   (2) جدول

عدد  المجال ت المرتبة

 الفقرات

 الوسط

 المرجح

 الوزن المئو  %

 81.466 2.444 10 دار التواصل اإل 4 1

 79.4 2.382 10 تطوير العاملين 5 2

 77.633 2.329 10 ةداريالهيكلية اإل 3 3

 75.466 2.264 10 والتعليمات نظمةاأل 1 4

 75.3 2.259 10 القيادة 2 5

 77.833 2.335 50 المعدل  

 

 ثانياً: 

 ج على مستوى الفقرات لكل مجال:النتائ

 : األولالمجال 

 :والتعليمات نظمةاأل

( حصلت على والتعليمات نظمةواالقسام العلمية األ دارةيدرك العاملون في اإل) (:2) الفقرةأن  إلى( 3) يشير الجدول

ً ما تكون األإذ  %(،80.952) ووزن مئو ( 2.428) ى بوسط مرجحاألولالمرتبة   إدارة والتعليمات في نظمةغالبا

ارباك العاملين  إلىيؤد  إذ  نو  من التداخل والتضارب، العاملين، وفيها إلىالتربية غير واضحة بالنسبة  كليات

 وشعورهم بعدم القدرة على انجاز االعمال التي تناط بهم بنحٍو كفء وفعال. 

 ها(، فقد حصلت على المرتبة الثانية بوسط مرجحأهدافتتضح للعاملين رسالة الكلية ورؤيتها و) (:7) أما الفقرة -

ورؤ  مستقبلية للعاملين  أهدافان رسالة الكلية تحقيق %(، وتعلل هذه النتيجة 80.059) ( ووزن مئو 2.402)

 للكلية.  دار وليست جامدة ال يمكن اجراء االعمال اال بالتطبيق الحرفي لها مما يجعلها وسيلة لتحقيق التطوير اإل
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 ( فقد حصلت على المرتبة االخيرة بوسط مرجحوالتطوير بدا تتيح التعليمات المشاركة واالبتكار واإل) (:5) أما الفقرة -

وجود تعليمات تؤكد حق تفويض الصالحيات والمشاركة %(، وتبين النتيجة 69.047) مئو ( ووزن 2.071)

ي وتؤكد اجراء التجارب بداعة العليا والعاملين، وكذلك وضع تعليمات تحفز على التفكير اإلداريبالمعلومات بين القيادة اإل

من ناحية التعيين والترقية والمكافآت المادية الجديدة واالهتمام بالمتميزين والمبدعين وتمييزهم من بقية العاملين 

 والمعنوية. 

 والتعليمات نظمةالوسط المرجح والوزن المئو  لفقرات مجال األ (3) جدول

الوسط  الفقـــــــــــــــــــــرات ت المرتبة

 المرجح

الوزن 

 المئو %

واالقسام العلمية التعليمات  دارةيدرك العاملون في اإل 2 1

 80.952 2.428 .نظمةواأل

 80.059 2.401 ها.أهدافتتضح للعاملين رسالة الكلية ورؤيتها و 7 2

بالوضوح والدقة مما يسهل فهمها  نظمةتتصف التعليمات واأل 1 3

 79.464 2.383 للعاملين.

بصورة  نظمةعلى تطبيق التعليمات واأل دارةتحرص اإل 8 4

 77.678 2.330 عادلة.

الكلية دورياً ألغراض  نظمةواأل تتم مراجعة التعليمات 9 5

 75.595 2.267 التطوير.

وليست معوقاً  دار تعد التعليمات وسيلة لتحقيق التطوير اإل 4 6

 75.297 2.258 يحد من تحقيقه.

 73.809 2.2142 يتضح في الجامعة الربط المنطقي بين القرارات والتوجيهات. 3 7

داعمة إلجراء االصالح  أنظمةالتعليمات و دارةتوافر اإل 6 8

 73.809 2.214 .دار والتطوير اإل

على جميع  نظمةعلى تطبيق التعليمات واأل دارةتحرص اإل 10 9

 69.345 2.080 تمييز.أو  العاملين من دون استثناء

 69.047 2.071 والتطوير. بدا تتيح التعليمات المشاركة واالبتكار واإل 5 10

 75.466 2.264 الكليــــــــــــــــــــــــــــة  

 

 المجال الثاني: 

 القياادة:

( حصلت على تهتم القيادة بتطوير قدرات ومهارات الباحثين بصورة مستمرة) (:3) الفقرةأن  إلى( 4) يشير الجدول

المعرفة العلمية  ويتم ذلك خالل توفير مصادر%(، 79.464) ( ووزن مئو 2.383) ى بوسط مرجحاألولالمرتبة 

االتصال الحديثة من حاسبات وشاشات  المختلفة كالمكتبات االلكترونية والورقية وشبكة المعلومات وتوفير وسائل ومعدات

عرض متطورة وفعالة ودورات تدريبية على كيفية كتابة البحوث العلمية وتوضيح التوجهات الحديثة والمواضيع التي 

مصادر المعرفة المختصة في كل مجال من مجاالت العلم داخل اقسام الكلية على ان تكون يراد دراستها, وينبغي توفير 

مصادر حديثة ذات كمية ونوعية تفي بأغراض البحث العلمي وتحفز ملكة التفكير التحليلي لد  الباحثين وتدفعهم على 

ترسخ فيه صفة الباحث العلمي, مع االستمرار والتواصل مع المستحدثات العلمية ضمن التخصص الذ  يدرسه كل باحث ل

توفير المختبرات العلمية وتجهيزها بكل المعدات والوسائل التي يحتاجها الباحثون إلجراء بحوثهم واالستفادة منها في 

  تطوير واقع الكلية.

المرتبة الثانية بوسط ( فقد حصلت على بدا تستثير القيادات الطاقات الكامنة للعاملين وتحفزهم على اإل) (:8) أما الفقرة -

ة العليا في الكلية الطاقات الكامنة داريدعم القيادة اإل%(، وتعلل هذه النتيجة 78.571) ( ووزن مئو 2.357) مرجح

عن طريق اقامة الندوات والمؤتمرات  بدا للعاملين عن طريق تهيئة المناخ التنظيمي المناسب والمحفز على االبتكار واإل
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التواصل والتفاعل مع التطورات ومواكبة المستجدات  أجل االتصال بالجامعات المحلية والعالمية منالعلمية وفتح قنوات 

 العلمية واالطال  على البحوث الجديدة والتوجهات العلمية المستقبلية. 

الجودة الشاملة( فقد حصلت على المرتبة االخيرة بوسط  دارةة الخطط العامة إلداريتحدد القيادات اإل) (:10) أما الفقرة -

ة في تحديد الخطط العامة في كليات داري%(، وتبين النتيجة اهتمام القيادات اإل70.833) ( ووزن مئو 2.125) مرجح

 الجودة الشاملة بنحو مستمر لتطوير الخطط مستقبالً.  دارةالتربية إل

 لفقرات مجال القيادةالوسط المرجح والوزن المئو   (4) جدول

الوزن  الوسط المرجح الفقـــــــــــــــــــــرات ت المرتبة

 المئو %

تهتم القيادة بتطوير قدرات ومهارات الباحثين بصورة  3 1

 79.464 2.383 مستمرة.

تستثير القيادات الطاقات الكامنة للعاملين وتحفزهم على  8 2

 78.571 2.357 .بدا اإل

القيادة في الكلية على المواءمة بين الكم والكيف تحرص  9 3

 77.678 2.330 في تعيين العاملين بعيداً عن الرغبات الذاتية.

استقطاب المالكات المبدعة في شتى  إلىتسعى القيادة  6 4

 75.892 2.276 االختصاصات.

بالقيادات القادرة على اإلسهام في التقدم  دارةتهتم اإل 5 5

 75.297 2.258 العلمي والتكنولوجي.

 74.404 2.232 تعمل القيادات على تلبية حاجات ومتطلبات العاملين. 4 6

 73.809 2.2142 ة.داريالدورات التدريبية للقيادات اإل دارةتهيئ اإل 1 7

ورؤيتها وغايتها توضح القيادات للعاملين رسالة الكلية  2 8

 73.809 2.214 .دار التطوير اإل حداثإل

توفير متطلبات ومقومات التطوير  إلىتسعى القيادة  7 9

 73.511 2.205 .دار اإل

 70.833 2.125 الجودة الشاملة. دارةتحدد القيادات الخطط العامة إل 10 10

 75.3 2.259 الكلية  

 

 المجال الثالث: 

 :ةاداريالهيكلية اإل

( بما يحقق سرعة االنجاز دار تيسير االجراءات والحد من الروتين في العمل اإل) (:8) الفقرةأن  إلى( 5) يشير الجدول

 دار تيسير اجراءات العمل اإلان %(، 81.845) ( ووزن مئو 2.455) ى بوسط مرجحاألولحصلت على المرتبة 

 ة والحد من الرتابة والروتين في انجاز العمل يوفر الوقت والجهد ويزيد من سرعة انجازه. داريوتقليل الحلقات اإل

والتطوير( فقد حصلت على  ضعف قدرة البنى التنظيمية الحالية على التعامل مع متطلبات اإلصالح) (:5) أما الفقرة -

ن البنى التنظيمية الحالية غير النتيجة أ%(، وتعلل هذه 81.25) ( ووزن مئو 2.437) المرتبة الثانية بوسط مرجح

ة. فهي بنى تنظيمية هرمية تقليدية، داريالسريع مع التغيرات، فضالً عن كثرة الحلقات اإل يصعب عليها التكيفمرنة و

، مما يجعلها بنى تنظيمية غير قادرة دار فضالً عن الضعف في توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمل اإل

 (97: 2012العمير ، ) التعامل مع متطلبات اإلصالح والتطوير.على 

ة المرنة تتكيف مع تغير الظروف( فقد حصلت على المرتبة االخيرة داريالهياكل اإل دارةتصمم اإل) (:4) أما الفقرة -

ً مرناً  إدارة %(، وتبين النتيجة تصمم74.107) ( ووزن مئو 2.223) بوسط مرجح كليات التربية هيكالً تنظيميا

 ديناميتا قابالً للتغير والتكيف مع تغيرات الظروف والتطورات التكنولوجية والعلمية.
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 ةداريالهيكلية اإلالوسط المرجح والوزن المئو  لفقرات مجال  (5) جدول

الوزن  الوسط المرجح الفقـــــــــــــــــــــرات ت المرتبة

 المئو %

تيسير االجراءات والحد من الروتين في العمل  8 1

 81.845 2.455 بما يحقق سرعة االنجاز. دار اإل

ضعف قدرة البنى التنظيمية الحالية على التعامل  5 2

 81.25 2.437 .والتطوير مع متطلبات اإلصالح

حدود المسؤوليات  دار يوضح الهيكل اإل 3 3

 79.464 2.383 والصالحيات للعاملين.

ين المسؤولين عن الوحدات دارياإل دارةتوضع اإل 9 4

 79.464 2.383 ة كالً في الموضع المناسب.دارياإل

ة تهيئة المناخ التنظيمي داريتدعم القيادات اإل 2 5

في المستو  الفني  بدا المناسب لإل دار اإل

 78.571 2.357 للمالك التدريسي.

 76.488 2.294 .نظام تحفيز فعاالً للعاملين دارةتضع اإل 1 6

على عدد من  دار الهيكل اإل دارةتقسم اإل 10 7

 76.190 2.285 الوحدات التنظيمية شبه المستقلة.

تفوض الصالحيات والسلطات المتوازنة مع  6 8

 75 2.25 ة.داريمسؤوليات الوحدات اإل

ال يجاد المناخ  دار التوجيه اإل دارةتعتمد اإل 7 9

 74.404 2.232 المناسب ال داء العاملين. دار اإل

ة المرنة تتكيف مع داريالهياكل اإل دارةتصمم اإل 4 10

 74.107 2.223 تغير الظروف.

 77.633 2.329 الكلية  

 

 المجال الرابع: 

 :ادار التواصل اإل

 إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتخفيف حدة المركزية بين دارةتعتمد اإل) (:8) الفقرةأن  إلى( 6) يشير الجدول

 ( ووزن مئو 2.651) ى بوسط مرجحاألولاالقسام العلمية( حصلت على المرتبة  إدارةالكلية و إدارةالجامعة و

ا بين الجامعة تدفق المعلومات فيم إلىاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يؤد  تبين النتيجة ان إذ  %(،88.392)

ة فيها, مما يخلق نو  من التواصل المستمر بينها, وبالتالي تهيئة جو من الثقة داريوكلياتها واالقسام العلمية والوحدات اإل

االقسام العلمية داخل الكلية, وهذا ما يخفف حدة المركزية بين هذه  إلىة المتتابعة وصوالً داريبين هذه المستويات اإل

 ة. ريداالمستويات اإل

( فقد حصلت على دار يسبب فشل التطوير اإل دار ة ان ضعف االتصال اإلداريتدرك القيادة اإل) (:10) أما الفقرة -

 %(، وتعلل هذه 84.821) ( ووزن مئو 2.544) المرتبة الثانية بوسط مرجح

قبل الجميع, فاالتصاالت المفتوحة  ة تخلق نوعاً من المشاركة منداريان االتصاالت ما بين جميع المستويات اإلالنتيجة أن 

تقلل من مقاومة العاملين من خالل توضيح طبيعة التغيير ومضمونه وبالتالي يمكن ضمان رضا العاملين في الكلية لهدف 

 .دار التغيير وهذا يؤكد ان ضعف عمليات االتصال والمشاركة من بين اسباب فشل عملية التغيير والتطوير اإل

 (1999:49علياء,)

نظام معلومات واتصاالت ليكون المرجع االساسي في حل المشكالت واتخاذ القرارات  دارةتوافر اإل) (:1) أما الفقرة -

ان %(، وتعلل النتيجة 72.916) ( ووزن مئو 2.187) لتطوير العمل( فقد حصلت على المرتبة االخيرة بوسط مرجح

تكون وسيلة لتوفير وتناقل المعلومات وتبادلها, هي تعد المرجع  توافر قاعدة معلومات وشبكة اتصاالت فعالة داخل الكلية
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داخل الكليـــة التربية من خالل توفير المعلومات المالئمــة والمناسبـــة لجميع  دار االساس في تطوير العمل اإل

 .ةداريالمستويات اإل

 دار الوسط المرجح والوزن المئو  لفقرات مجال التواصل اإل (6) جدول

الوسط  الفقـــــــــــــــــــــرات ت المرتبة

 المرجح

الوزن 

 المئو %

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتخفيف حدة  دارةتعتمد اإل 8 1

االقسام  إدارةالكلية و إدارةالجامعة و إدارة المركزية بين

 88.392 2.651 العلمية

يسبب فشل  دار ة ان ضعف االتصال اإلداريتدرك القيادة اإل 10 2

 84.821 2.544 .دار التطوير اإل

تنمي القيادة قدرات ومهارات العاملين الستخدام تكنولوجيا  2 3

 83.928 2.517 المعلومات واالتصاالت.

 83.630 2.508 التواصل مع الكليات المناظرة لمواكبة التطور. دارةتيسر اإل 7 4

العاملين في المستو   فراداالتصاالت بين األ دارةتشجع اإل 9 5

 82.440 2.473 نفسه. دار اإل

على ربط وحدة البحث العلمي فيها وقواعد  دارةتعمل اإل 3 6

 80.654 2.419 البيانات لديها مع نظام المعلومات العالمي

في التنسيق والتنظيم بين اقسام الكلية لتطوير  دارةتسهم اإل 6 7

 80.059 2.401 .دار العمل اإل

شبكة اتصاالت متطورة لتعزيز االتصال بين  دارةتستخدم اإل 4 8

 79.761 2.392 الكلية وبقية المؤسسات.

ة والفنية المؤهلة علمياً داريالمالكات اإل دارةتهيئ اإل 5 9

 78.273 2.348 والمدربة لتشغيل تقانة المعلومات واالتصاالت وصيانتها.

نظام معلومات واتصاالت ليكون المرجع  دارةتوافر اإل 1 10

 72.916 2.187 االساسي في حل المشكالت واتخاذ القرارات لتطوير العمل.

 81.466 2.444 الكلية  

 

 المجال الخامس: 

 تطوير العاملين:

ى األولتشجيع العاملين على تبادل الخبرات وتطوير قدراتهم( حصلت على المرتبة ) (:6) الفقرةأن  إلى( 7) يشير الجدول

تشجيع العاملين تبادل الخبرات فيما %(، وهذا يعني ان كليات التربية 86.607) ( ووزن مئو 2.598) بوسط مرجح

االفكار المبتكرة البعيدة عن بينهم وتنمية قدراتهم وزيادة مهاراتهم وتشجيعهم على التجديد الذاتي والجرأة في طرح 

تغيير ايجابي في سلوكهم وتوجهاتهم وتعزيز القيم االيجابية لديهم نحو العمل,  إحداث أجل النمطية في التفكير من

 وتوجيههم نحو كسب المعرفة وتبادلها فيما بينهم على انها عنصر اساس من عناصر النجاح في اداء العمل.

 ( فقد حصلت على المرتبة الثانية بوسط مرجحملين بالمسؤولية الجماعية عن مستو  االداءتشعر العا) (:8) أما الفقرة -

بزيادة وعي العاملين والمامهم بمد  تأثيرهم في تحقيق %(، وتعلل هذه النتيجة أن 82.738) ( ووزن مئو 2.482)

الكلية, وتنمية قدراتهم وتطويرها وتأهيلهم علمياً وعملياً, وتشكيل فرق العمل الجماعي, يزداد لديهم الشعور  أهداف

 بالمسؤولية الجماعية عن مستو  ادائهم ألعمالهم.

 ( فقد حصلت على المرتبةدار واالبتكار في اداء العمل اإل بدا العاملين على اإل دارةتحفز اإل) (:10) أما الفقرة -

كليات التربية بتحفيز العاملين  إدارة %(، وتبين النتيجة اهتمام73.968) ( ووزن مئو 2.219) االخيرة بوسط مرجح

باعتماد التعليم الذاتي والتدريب في تنمية مهارات العاملين وتوسيع مداركهم وقدراتهم على االستيعاب والفهم االفضل مما 
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بة المستجدات واالستعداد المستمر للتعامل مع معطيات التقدم العلمي يساعدهم على اكتشاف متطلبات العمل ومواك

 .دار والتطور التكنولوجي. وهذا ما يصب بعملهم اإل

 تطوير العاملينالوسط المرجح والوزن المئو  لفقرات مجال  (7) جدول

الوسط  الفقـــــــــــــــــــــرات ت المرتبة

 المرجح

الوزن 

 المئو %

 86.607 2.598 العاملين على تبادل الخبرات وتطوير قدراتهم.تشجيع  6 1

 82.738 2.482 .تشعر العاملين بالمسؤولية الجماعية عن مستو  االداء 8 2

برامج تدريبية لتمكن تعرف العاملين  دارةتعد اإل 7 3

 80.654 2.419 بمقومات العمل الجيد.

العاملين ة على تلبية حاجات داريتعمل القيادات اإل 2 4

 80.357 2.410 ومتطلباتهم المهنية.

توفير متطلبات ومقومات  إلىة داريتسعى القيادات اإل 5 5

 80.059 2.401 تطوير العاملين.

على توسيع نطاق االشراف والرقابة  دارةتحرص اإل 4 6

 79.464 2.383 باالعتماد على العاملين بمستويات عالية من الكفاءة.

قدرات مدير  االقسام وتنمي تفكيرهم  دارةتطور اإل 1 7

 77.678 2.330 حديثة. أساليبوتمكنهم من اعتماد 

 76.785 2.303 ة على تشجيع تطوير العاملين.داريتعمل القيادة اإل 3 8

الكفاءة معياراً اساسياً لتوزيع المسؤوليات  دارةتعتمد اإل 9 9

 75.892 2.276 بين العاملين.

واالبتكار في اداء  بدا العاملين على اإل دارةتحفز اإل 10 10

 73.968 2.219 .دار العمل اإل

 79.4 2.382 الكلية  

 

 االستنتاجات:

 في ضوء نتائج البحث يمكن استنتاج اآلتي:

(، وهي نتيجة جيدة %77.833) ( ووزن مئو 2.335) ان المعدل العام لهذه المجاالت الخمسة كان بوسط مرجح -1

 في كليات التربية في محافظة بغداد.  دار في واقع التطوير اإل

االقسام  إدارةالكلية و إدارةالجامعة و إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتخفيف حدة المركزية بين دارةتعتمد اإل -2

 .العلمية

  والتطوير. بدا تتيح التعليمات المشاركة واالبتكار واإل  -3

 .دار واالبتكار في اداء العمل اإل بدا العاملين على اإل دارةتحفز اإل -4

 

 التوصيات:

 ة داخل الكلية في جميع االتجاهات، وهذا يتطلب توافر تكنولوجيا حديثة وفاعلة.داريينبغي ان تكون االتصاالت اإل  -1

يق ينبغي تدريب وتعليم وتأهيل العاملين بحيث يكونوا متمكنين من اداء االعمال التي تناط بهم بكفاءة وفاعلية عن طر -2

 الكلية. أهدافالدورات والندوات والمؤتمرات، واشعارهم بالمسؤولية عن االعمال التي يؤدونها لتحقيق 

 .دار عمليات التطوير اإل إحداثة العليا على أساس الخبرة والكفاءة في دارياختيار القيادات اإل -3

من القيام بأدوار جديدة تسهم في االرتقاء  اعتماد المشاركة في اتخاذ القرارات، وتفويض الصالحيات بما يمكن العاملين -4

 .دار بالعمل اإل
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