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Abstract
Administrative engineering is famous in business organizations, and information systems
are known to explain the organizational transformation in those university organizations.
customer) and thus distinguished from the tasks of the jobs. When implementing
management engineering (engineering) in any multi-dimensional. The team is a process, the
jobs grow and develop from its task-centered component to become the process work of the
most important factors for success in administrative re-engineering, as it consists of a group
of people working together in order to perform a complete process or a set of integrated
activities and efficiencies, and that The delegation of the authority is one of those that is a
special importance for the system for practical re -engineering, and based on that, the jobs,
managers, values and operations are the first one that is a one who is associated with a one
that represents the first process, and the one who is the same is the same, and the one who
has the same is the function of the day, Fourth, its culture.
The research objectives are the following:
Identifying the role of administrative engineering in developing the skills of the
administrative division officials in the faculties of the University of Baghdad from the point
of view of its employees. The research adopted the descriptive analytical method. The
research community was determined, which consisted of (3,355) employees in the
administrative divisions in the faculties of the University of Baghdad. The research sample
was chosen in a simple random way by (4%) from the research community, as the number
of sample members reached (150) employees of the administrative divisions. A questionnaire
was built that included (60) items distributed among the areas (planning, organizing,
directing, follow-up, control and evaluation). The researchers confirmed its validity and
reliability. The data of the research was analyzed using the (SPSS) program, and the results
came to the following: The administrative engineering was able to surround the
administrative work and became part of a serious and effective work that is rapidly
developing and comprehensive in its uses, and that there is almost complete satisfaction
from the research sample for this new approach and reveals the desire of employees to
contribute serious in all fields, as well as reaching a number of recommendations and
proposals related to research.
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دور الهندسة اإلدار ة في تطو ر مهارات مسؤولي الشعب اإلدار ة في كليات جامعة بغداد من وجهة
نظر موظفيها
مي فيصل أحمد
د ،.جامعة بغداد ،العراق

مها فيصل أحمد
د ،.جامعة بغداد ،العراق

الملخص
اشتهرت الهندسة اإلداي ة في منظمـات األمعما  ،ونظـم المعلومـات لتوضيـح التحـو التنظيمـي في تلـك المنظمـات
الجامعية ،تتطلـب الهندية التركيز معلى العمليات اإلداي ة بدال من الوظيفة ومهامها المتعددة ،وتحـددت مهمتهـا لـيس فقـط
في كيفيـة أداء الوظــائف بــل التأكد مــن إن مهــام اإلنتا دوي ة لتحقيــق العمليــة الموجهــة نحــو المســتفيد (الزبــون)
وبهذا تميــزت معــن مهــام الوظائف .ومعنــد تنفيــذ هندســة اإلداية (الهنــدية) في ا ــة ً متعدد االبعاد .و عد فر ق معملية،
فان الوظائف تنمو وتتطوي من مكونتها متمركزة حو المهمة لتصبح معمال العملية من أهم معوامل النجاح في إمعادة الهندسة
اإلداي ة ،إذ انه تكون من مجمومعة من األشاا الـذ ن عملـون سـو ة مـن أجل أن ـؤدوا معمليـة كاملـة أو مجمومعـة مـن
األنططة والفعاليـات المتكاملـة ،كمـا وان تفـو ض السـلطة هـو االخـر عـد مـن األوامر الـتي تحتـل أهمية خاصـة بالنسبة
للمنظمـة المـراد إمعادة هندسـة معمليا وبناءا ً معلى ذلـك فـإن الوظـائف والمـد رون والقـيم والعمليـات هـي بمثابـة أيبعـة
أضالع لمعـين واحـد مرتبطــة معــا حيــث مثــل الضــلع األو العمليــة ،و مكــن الضــلع النــاس وظائفهــا ،والثالــث
نظــام إدايتها ومقياسها و صوي الضلع الرابع ثقافتها.
الكلمات المفتاحية :الهندسة اإلداي ة ،جامعة بغداد ،المنظمـات الجامعية.
أهداف البحث:
وتكمن أهداف البحث في اآلتي:
التعرف معلى دوي الهندسة اإلداي ة في تطو ر مهايات مسؤولي الطعب اإلداي ة في كلياات جامعاة بغاداد مان وجهاة
نظر موظفيها.
امعتمااد البحااث الماانهف الوصاافي التحليلااي .وتاام تحد ااد مجتمااع البحااث الااذ تكااون ماان (  )3355مااوظفي فااي شااعب
اإلداي ة في كليات جامعة بغداد.اختيرت معينة البحاث بالطر قاة العطاوائية البسايطة بنسابة ( )%4مان مجتماع البحاث ،إذ بلا
معدد أفراد العينة ( )150من موظفي شعب اإلداي ة .وتم بناء استبانة تضمنت ( )60فقرة موزمعة بين المجــــــــــــــــــاـاالت
(التاطيط ،والتنظيم ،والتوجياه ،والمتابعاة ،والرقاباة ،التقاو م )  .وتأكاد البااحثتين مان صادقها وثباتهاا .حللات بياناات البحاث
باستعما برنامف ( ،)SPSSوتوصلت نتائف لألتي :ان الهندسة اإلداي ة استطامعت ان تحايط بالعمال اإلداي وأصابح جازءاً
من معمل جد وفعا سر ع التطوي وشامل في استاداماته ،وان هناك يضاا شابه تاام مان معيناة البحاث لهاذا التوجاه الجد ادة
و كطااف معاان يابااة المااوظفين فااي المساااهمة الجااادة فااي جميااع المجاااالت ،فض االً معاان التوصاال إلااى معاادد ماان التوصاايات
والمقترحات المتعلقة بالبحث.
مشكلة البحث
مع تزا د التحد ات التي تواجه نطاط المؤسسات اليوم ،من مظاهر العولمة وتطوي وسائل االتصا والتكنولوجيا
واالنفتاح الكبير في اإلدايات ،التي بلغت ذيوتها ،وأصبح موضوع "الهندسة اإلداي ة" أحد أهم وأبرز مجاالت انطغا
الباحثين ،والدايسين ،والكتاب ،والممايسين والماتصين في حقل العلوم اإلداي ة ،والتطو ر التنظيمي هو نطاط هدف
أساسا إلى إحداث تغييرات في بعض أو جميع العناصر التي تتكون منها المؤسسة من أجل مواجهة بعض التغيرات
واألحداث المؤثرة فيها والتي تحدث بداخلها أو خايجها في البيئة التي تعيش في كنفها ،وذلك من أجل تحسين قديتها معلى
حل المطكالت وتطو ر نفسها والتكيف مع المتغيرات البيئية الداخلية والاايجية ،و تم هذا األمر معن طر ق إدخا التغيير
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المناسب في المجا الماد والبطر أو األثنين معا بما تماشى و توافق مع التغير البيئي الحادث" .وهذا التغيير مكن أن
تحدثه المؤسسة من خال معدة مداخل أهمها وأحدثها مفهوم الهندسة اإلداي ة .
إن الواقع اإلداي ومجر ات العملية اإلداي ة ليست بالمستوى المطلوب نسبيا في هذه الطعب الموايد البطر ة في
كليات جامعة بغداد وانها تسير وفق أساليب بيروقراطية وذات سمة تقليد ة في اإلداية ،وان العمل اإلداي وتطبيقاته فيها
أكثر ما تكون ميالً إلى اإلداية المترهلة ،األمر الذ ؤشر الحاجة إلى تطبيق منهف وأسلوب إمعادة الهندسة اإلداي ة في هذه
العب ،وهو ما تطعر به الباحثة وجود مطكلة تتعلق بسير العمل اإلداي والتعامالت اإلداي ة في معب الموايد البطر ة في
للكلية ،وان هذا تطلب إجراء تحسينات إداي ة في مستوى االداء والعمل اإلداي من خال تطبيق أسلوب الهندسة اإلداي ة.
وهو ما شكل هاجسا في البحث والتقصي بهذا الموضوع من قبل الباحثتين الذ بلوي مطكلة البحث من خال
السؤا التالي:
ما دوي الهندسة اإلداي ة في تطو ر مهايات مسؤولي الطعب اإلداي ة في كليات جامعة بغداد من وجهة نظر
موظفيها.
أهمية البحث:
تتضح أهمية البحث باآلتي:
 -1أهمية أسلوب إمعادة الهندسة اإلداي ة للقائمين والعاملين في العمل اإلداي واالكاد مي للكلية.
 -2تعد هذه الدياسة من الدياسات األوائل لهذا األسلوب حسب معلم الباحثة )وخاصة تطبيقها في الطعب اإلداي ة في كليات
جامعة بغداد.
 -3من المؤمل ان تار الدياسة بنتائف مهمة تادم القائمون في هذه الكلية (معمادة ،أقسام معلمية ،تطكيالت إداي ة )معلى
التطوي والتحسين في أداء الكلية.
 -4ااناء المكتبة اإلداي ة والتربو ة ويفدها بدياسة جد دة .
 -5يابة الباحثة في السعي لتوظيف األساليب اإلداي ة الحد ثة في البحث والتقصي.
 -6من المؤمل ان حقق هذا البحث بإضافة جد دة إلى حقل اإلداية التربو ة والتعليمية.
 -7حاجة الجامعات العراقية إلى تطبيق أساليب إداي ة حد ثة لتطو ر مهايات اإلداي كأسلوب الهندسة اإلداي ة.
 -8ؤمل من البحث تطو ر مهايات مسؤولي الطعب اإلداي ة من خال التعرف معلى مفاهيم إداي ة حد ثة وتطبيق هذه
المعرفة ميدانياً.
أهداف البحث:
هدف البحث التعرف معلى دوي الهندسة اإلداي ة في تطو ر مهايات مسؤولي شعب اإلداي ة في كليات جامعة بغداد
من وجهة نظر موظفيها .
حدود البحث:
الحدود المكانية :الطعب اإلداي ة في كليات /جامعة بغداد.
الحدود البطر ة :موظفي الطعب اإلداي ة في كليات  /جامعة بغداد .
الحدود الزمانية :العام الدياسي .2022-2021
تحد د المصطلحات:
الهندسة اإلدار ة:
عرفها)اللوزي:(1999 ،بأنها أساس جد د من اإلجراءات والقوانين واألنظمة وأساليب العمل وايرها معلى ان تكون هذه العمليات معلى ديجة معالية
من الوضوح لكي تستطيع وضع حد لالنحرافات اإلداي ة (.اللوز )266 :1999 ،
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 عرفها (:،(fairchid 2001بانها تقنية لبناء المنظمة أو هياكل األقسام المكونة لها لغرض تحقيق انسياب معمليات العمل فيهاp:1 1( .
(fairchid،،2001
 عرفها (الحمادي:)۲۰۰٦ ،بانها إمعادة التفكير المبدئي واألساسي وإمعادة تصميم العمليات اإلداي ة بصفة جذي ة لتحقيق تحسينات جوهر ة فائقة.
( الحماد )124 :2006 ،
تعر ف الهندسة اإلدار ة إجرائيا :بأنها تطبيق لتغيير الواقع وتحد ثه وإمعادة تصميم العمليات اإلداي ة لتحقيق
التحسين الجوهر لسير العمل اإلداي واالكاد مي لطعب اإلداي ة في كليات جامعة بغداد ،وهو ما تحقق من خال
اجابات افراد معينة البحث معلى فقرات االستبانة المعدة لهذا الغرض.
المهارة:
 عرفها ( ابو حطب وصادق:)1994 ،بأنها " ديجة الكفاءة والجودة في االداء" ( .ابو حطب وصادق)1994:657 ،
 وعرفها ( قطامي وقطامي:)2001 ،بأنها" القدية معلى القيام باألمعما االدائية المعقدة بسهولة ودقة واتقان بسلسلة من الحركات واإلجراءات التي مكن
مالحظتها بصوية مباشرة أو اير مباشرة ،والتي قوم بها شاص معين ومعدد من األشاا أثناء سعيهم لتحقيق هدف أو
إنتا معين أو أداء مهمة ما " (.قطامي وقطامي)297 :2001 ،
مسؤولي الشعب اإلدار ة:
تعرف بأنها:
الطعب اإلداي ة التنفيذ ة األساسية في الكلية والحلقة األولى التي تم من خاللها إطالق اإلجراءات اإلداي ة في
التعيين وما ليه من إجراءات تبعية طيلة فترة وجود التدي سي أو الموظف في الوظيفة إضافة إلى طبع وإصداي االمعمامات
والكتب واألوامر التي ترسم خطوط العمل وتنقل التوجيهات والقرايات إلى المنتسبين كافة.
الخلفية النظر ة:
الهندسة اإلدار ة:
النشأة والتكو ن:
ظهر أسلوب إمعادة هندسة العمليات اإلداي ة في بدا ة التسعينيات من القرن الماضي إذ اطلق الكاتبان األمر كيـان
(ما كـل هـامر وشـامبي) مفهـوم الهنـدية كعنـوان لكتابهما (إمعادة هندسـة المنظمـة) ،ومنـذ ذلـك الحـين أمعـدت الهنـدية
ثـوية حقيقيـة في معـالم اإلداية بمـا تحملـه مـن يؤى وافكـاي اـير تقليد ـة ودمعـوة صـر حة إلمعادة النظر وبطكل جذي في
أنططة وإجراءات واستراتيجيات منظمـات األمعما والاـدمات والمـدايس في معالم اليوم (العجمي ( ٣٠١:٢٠٠٨،والجد ر
بالـذكر أن قسـم من الكتـاب والبـاحثين قسم مراحـل تطـوي إمعادة هندسـة العمليـات اإلداي ـة إلى مرحلتين:
المرحلة األولى :وتميزت بالومعود البراقة بامعتماد الهندية وظهرت في الفترة المحصوية بين العام ()1993-1991
المرحلة الثانية :وبدأت منـذ العـام  ١٩٩٤ولحـد االن وال تزا وتحققـت خاللهـا نتـائف طيبـة بامعتماد الهندية في
منظمات االمعم ا والادمات والمدايس و عود الفضل لكل من ما كل هامر وجيمس تطامبي في انتطاي المفاهيم والتطبيقات
ذات الصلة بالمدخل المذكوي  .وقد اكتطفت الهندية من خال تقو م انماط معمل المؤسسات والجامعات لهـا االثـر الكبـير في
معمليات الموازنة اولئك الذ ن اخفقوا في تحقيق طر قة جد دة ألداء العمليات وتعـد (الهنـدية ) مفهومـا حـد ثا نسـبيا ،وكـان
احـد معطيـات اإلداية والحواسـيب وتعـددت تسـمياته تبعـا لتوجهات الكتاب والباحثين في هذا الميدان ومنها (إمعادة
الهندسة ،الهندسة اإلداي ة ،الهندية) واشتهر هـذا المفهـوم في منظمـات األمعما  ،ونظـم المعلومـات لتوضـح التحـو
التنظيمـي في تلـك المنظمـات ،وتتطلـب الهندية التركيز معلى العمليات اإلداي ة بدال من الوظيفة أو المهـام الوظيفيـة
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وتحـددت مهمتهـا لـيس فقـط في كيفيـة أداء الوظــائف بــل التأكد مــن ان مهــام اإلنتا والوظــائف ضــروي ة لتحقيــق
العمليــة الموجهــة نحــو المســتفيد (الزبــون) وبهذا تميــزت معــن مهــام الوظائف .ومعنــد تنفيــذ إمعادة هندســة اإلداية
(الهنــدية) في ا ــة ً مجا متعددة االبعاد ،.فان الوظائف تنمو وتتطوي في مكوناتها متمركزة حو المهمة لتصبح العملية
من أهم معوامل النجاح في إمعادة الهندسة اإلداي ة ،وانه تكون من مجمومعة من األشاا الـذ ن عملـون سـو ة مـن أجل
ان ـؤدوا معمليـة كاملـة أو مجمومعـة مـن األنططة والفعاليـات المتكاملـة ،كمـا وان تفـو ض السـلطة هـو االخـر عـد مـن
األوامر الـتي تحتـل أهمية خاصـة بالنسبة للمنظمـة المـراد إمعادة هندسـة معمليا وبناءا معلى ذلـك فـان الوظـائف والمـد رون
والقـيم والعمليـات هـي بمثابـة أيبعـة أضالع لمعـين واحـد مرتبطــة معــا حيــث مثــل الضــلع األو العمليــة ،و مثل
الضــلع الثاني وظائفهــا ،والثالــث نظــام إدايتها ومقياسها و صوي الضلع الرابع ثقافتها.
أهمية إعادة هندسة العمليات:
تجسد أهمية إمعادة هندسة العمليات اإلداي ة باالتي:
.1
.2
.3
.4

أن إمعادة هندسـة العمليـات (الهنـدية) مـن الصـفر بأنها إمعادة تصـميم جذي ـة لمدخالت ومعمليات ومارجات المنظمة.
ان الهندية ليست معملية ترميم أو اصالح للعمليات القائمة .بل تجد دا ً لها.
ان الهندية ثوية للتالي معن كل ما هو قد م.
الهنــــدية ذات طــــابع معمــــومي بمعــــنى انــــه مكــــن امعتمادهــــا في جميــــع أنططة المنظمــــات العامــــة
والااصة( .معقيلي)٩٤:٢٠٠١ ،

أهداف إعادة هندسة العمليات اإلدار ة:
أويد (العجمي )2008 ،مجمومعة من أهم األهداف إلمعادة العمليات اإلداي ة وهي:
 .1جعل المنظومة أكثر مقدية معلى المنافسة .
 .2احداث تحسينات في العمليات اإلداي ة .
 .3تحسين شعوي االفراد العاملين واحساسهم بالتطجيع والمطايكة في وضع أهداف المنظمة
 .4تقليل التكلفة وز ادة اإلنتاجية واشباع حاجات المستفيد ن .
 .5تحد د الطكل واإلطاي المستقبلي للعملية اإلداي ة داخل المنظمة .
 .6دمف معدة معمليات في معملية واحدة وتاصيصها لطاص واحد أو لمجمومعة من العاملين .
 .7تجنب الفصل بين العمل وصنع القراي ،إذ ان العاملين أنفسهم قومون بصنع القراي .
 .8مكن الجمع بين مزا ا المركز ة والالمركز ة داخل منظومة التعليم ،ا التحو من المركز ة إلى الالمركز ة داخل
النظام التعليمي .
 .9تحسين سرمعة تسجيل البيانات .
 .10توفير امان التسجيل االلكتروني .
 .11التالص من الجهد واإلجراءات اإلداي ة اير الضروي ة ،والعمليات اإلداي ة اير فعالة .
 .12االنتقا من الروتين إلى الية العمل داخل المنظمة التعليمية .
 .13تسامعد التنظيمات ذات المستوى الرفيع معلى بقائها في المستوى نفسه ،وهي تمكن التنظيمات األقألن تصبح أكثر
منافسة .
 .14سرمعة األداء ،وجودة المنتف ( .العجمي)44 :2008 ،
المبادئ التي تقوم عليها الهندسة اإلدار ة:
هناك معدة مبادئ تقوم معليها إمعادة هندسة العمليات اإلداي ة تتمثل في المبادئ اآلتية:
.1
.2
.3
.4
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تقوم الهندية معلى إمعادة تصميم العملية الواحـدة مـن جد ـد بكامـل مراحلهـا وخطواتها ،وذلك من بدا تها وحتى نها تها.
تقوم معلى أساس تقنية المعلومات (نظام معلومات) الحد ثة وتبني الالمر َّكز ة في معملية استادامها.
تسعى الهندية إلى دمف المهام الفرمعية المتكاملة في مهمة واحدة .
 .تفو ض الموظفين السلطة الكافية ألداء مهامهم بكفاءة بعد هندية العمليات.
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.5
.6
.7
.8

 .توفير المرونة الكافية في تنفيذ مراحل وخطوات العمليات.
 .تصميم العملية الواحدة بطكل مكنها من أن تؤد أكثر من معمل.
 .تقليل معدد مرا ت التدقيق والمراجعة لتوفير السرمعة في األداء.
 .تسعى الهندية إلى ز ادة القدية التنافسية للمنظمات الكبيرة التي تستادم تقنيـات متقدمة( .الكرد )43،2010 ،

المهارات األساسية للقائد أو المد ر اإلداري
و توقف نجاح القائد اإلداي في التأثير معلى العاملين وتحقيق أهداف األداء بما تمتع به من مهايات تيسر له
مهمته ،وتمثل مجمومعة المهايات اآلتية:
 -1المهارات الفكر ة :حتا القائد اإلداي إلى مهايات فكر ة تسامعده في تقد ر المواقف وتقييم المطكالت
واختياي الحلو المناسبة وتتبلوي في مهاية إدياك المواقف ويصد المتغيرات ،واستثماي المعلومات المتاحة ،وتوظيفها،
كذلك عتمد نجاح القائد اإلداي الفعا معلى مهايته في بناء االستراتيجيات ،وتنمية السياسات ،ومن المهايات الجد دة
المطلوبة للقائد اإلداي الفعا إجادة التعامل مع الحاسبات اآللية وتقنيات المعلومات.
 -2المهارات اإلدار ة :كما حتا القائد اإلداي إلى مهايات إداي ة ،في اختياي مسامعد ه ،وتطكيل فرق العمل
المتجانسة ،والفعالة التي عهد إليها بمهام إداية األداء مرتبة متفوقة في هيكل المهايات القياد ة للقائد اإلداي المعاصر.
 -3المهارات اإلنسانية :وتكتمل مهايات القائد الفعا حين تتوافر لد ه القدية معلى التعامل والتفامعل مع
العاملين(.السلمي)289 : 2001،
مواصفات القائد أو المد ر الناجح:
إن المد ر الناجح هو الذ حقق أهدافه بطر قة اقتصاد ة في مناخ تنظيمي رضى معنه المرؤوسون ،و مكن إ جاز
صفات القائد أو المد ر الناجح كما أتي:
 -1العقيدة الصحيحة :ألنها تهدى إلي المثل العليا وتدمعو إلى معمل الاير.
 -2الطويى :حيث ال نفرد باتااذ القرايات الهامة وحده.
 -3االستناد إلى الحقائق.
 -4الحر الطد د.
 -5الفطنة وبعد النظر حيث كون لما ًحا سر ع الفهم وحكي ًما في تصرفاته.
 -6الطجامعة والحزم معند اللزوم والمرونة في الظروف العاد ة.
 -7القدية معلى تحمل المسئولية.
 -8معرفة األصو العملية لإلداية.
 -9العقلية المنظمة.
 -10الطعوي اإلنساني في المعاملة.
 -11القدية معلى حوز الثقة.
 -12الطاصية النافذة ( .معباس)19 : 2004،
و ذكر ( السباعي ( 2003،أهم مظاهر المهارات اإلنسانية للمد ر والتي تتمثل في:
مهاية اختياي المسامعد ن وتطكيل معملهم وإيشادهم ،وتحفيز وتطجيع العاملين ،والتفو ض ،ومساندة العاملين،
واالتصا  ،واالقتناع ،والمبادية ،وتحليل المطكالت ،واتااذ القرايات،
وتنظيم الوقت ،وإداية االجتمامعات ،والتعامل مع التغيرات ،وإداية المعلومات والقيادة.
و وضح ( أبو خليل ) 2001 ،أهم المهارات الواجب توافرها لدى مد ر عند التخطيط لمواجهة األزمات ومنها:
الهدوء معند التعامل مع األزمة.-تحد د اإلجراءات الواجب اتااذها لحما ة ما حيط باألزمة.
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مهاية تبني وتدمعيم فلسفة إداية فر ق األزمة.القدية معلى التفو ض واتااذ القرايات الرشيدة.القدية معلى االتصا الفعا يأسيا وأفقيا. القدية معلى يسم السيناي وهات ووضع الاطط والبرامف لمواجهة األزمة. القدية معلى إداية الوقت( .أبو خليل)287 : 2001،موظفو الشعب اإلدار ة:
تلعب الموايد البطر ة دويا هام ويئيسيا ً في التنمية كما مثل االستثماي فيها أمعلى معناصر االستثماي معائدا
وأكثرها تأثيرا معلى معناصر الثروة األخرى وكفأه توظيفها .وتأتى أهمية الموايد البطر ة من كون االنسان محوي كل نطاط
ومبعث حيو ة وفعالية كل الثروات ومعليه توقف الكفؤة والنمو والتقدم و كيان المنظمة ومالمحها وتفوقها واالستمراي
والمنافسة.
تطويت وظيفة إداية الموايد البطر ة فبعد أن كان دويها التقليد مقصويا معلى القيـام باستقطاب اليد العاملة
والتعيين وصرف األجوي ومنح اإلجازات ،أخذ دويها تسع ليصبح أكثر شموال وتاصصا ،وأصبح إلداية الموايد البطر ة
دوي اسـتراتيجي تطلـب تـوافر كفـاءات متاصصة لمزاولة الجوانب المتعددة من نطاطاتها ،فقد أصبحت إداية الموايد
البطر ة تمـايس مهام متاصصة واستراتيجية إلى جانب المهام التنفيذ ة ( .نصر هللاا.( 10 :2002،
وإداية الموايد البطر ة بأنها المنفعة من األفراد العاملين في المنظمة لتحقيق أهداف المنظمة
 Noe&Mondy .،2005،(p4وهي النطاط الذ تم بموجبه الحصو معلى األفراد للمنظمة بالكم والنوع المناسبين وبما
اـدم أاراض المنظمة و رابهم في البقاء فيها و جعلهم بذلون أكبر قدي ممكن من طاقتهم وجهـودهم إلنجاحها في تحقيق
أهدافها (.الربا عة(2003:20،
تتعدد وظائف إداية الموايد البطر ة داخل المنظمة ،وأ ضا تتطوي تبعا للتغيرات البيئية الداخلية والاايجية التي
تواجه كافة منظمات األمعما  ،و مكن إ جاز هـذه الوظـائف بالنقـاط اآلتيةpp5-7) ،2005،&Noe،: (Mondyالتالية:
 -1التجهيز :هي العملية التي من خاللها تؤمن المنظمة احتياجاتهـا مـن المـوظفين ذو المهايات المالئمة في الوقت
المناسب ،وتطمل تحليل الوظيفة ،التاطيط ،االستقطاب واالختياي.
- 2تطو ر الموايد البطر ة :هي وظيفة تطمل التديب والتطو ر ،تاطيط المساي المهنـي ،تطو ر المنظمة وتقييم
األداء.
- 3التعو ضات والمنافع :تطمل التعو ضات المالية وايـر الماليـة التـي حـصل معليهـا الموظف ،سواء كانت
مباشرة أو اير مباشرة .
 -4السالمة والصحة :تعني هذه الوظيفة بحما ة الموظفين من حـوادث وإصـابات العمـل سواء الناتجة من أخطاء
إداي ة ،أخطاء الموظفين ،نقص في إجراءات السالمة أو من جراء حوادث العنف وايرها  .وكذلك تطمل توفير
ظروف معمل صحية تحافظ معلى صحة ومعافية الموظف ،وتوفر له بيئة تمكنه من اإلنتا بطكل أفضل ،وتعمل معلى
التأكد من خلو الموظف من األمراض الفيز ائية والعاطفية وايرها .
-5العالقات العمالية والنقابية :تطمل أنططة إداية العالقات بين الموظفين من جهة ،وبين المنظمات والنقابات
العمالية والمهنية من جهة أخرى.
وتلك الوظائف ليست بمعز معن بعضها ،حيث أن وظائف إداية الموايد البـطر ة متداخلـة ،و كمل كل منها اآلخر،
وفطل أحدها ؤثر معلى الوظائف األخرى .
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دراسات سابقة:
دراسة ( بني عيسى) 2009 ،عنوانها (:إمكانية تطبيق كليات التربية في الجامعات االردنية لعملية الهندسة اإلدار ة ومعوقات التطبيق )
هدفت الدياسة للتعرف معلى إمكانية تطبيق معملية الهندسة اإلداي ة في كليات التربية في االيدن ومعوقات التطبيق
من وجهة نظر معمداء الكليات ويؤساء األقسام فيها ،حيث شملت مجتمع البحث جميع العمداء ويؤساء األقسام في كليات
التربية ،وتم اخذ معينة البحث وتكونت من ( )47معميدا ً ويئيس قسم وبصوية معطوائية ،وقام الباحث بأمعداد (استبانة) بجمع
البيانات لتحقيق أهداف البحث ،وبعد إجراءات البحث وتطبيق االستبانة معلى العينة توصل الباحث إلى معدة نتائف أهمها :ان
ديجة إمكانية تطبيق العمداء في هذه الكليات لهندسة القرايات اإلداي ة في مجا المنظومة القيمية جاء في المرتبة األولى،
وان مجا المنظومة القيمية لهندسة القرايات التربو ة جاء بديجة معالية جداً  ( .بني معيسى. ) 2009 ،
 دراسة ( تركي) 2016 ،عنوانها(:التطو ر اإلداري في جامعة بغداد باستخدام أسلوب الهندسة اإلدار ة )
هدفت الدياسة إلى بناء أنموذ للتطو ر اإلداي بأسلوب الهندسة اإلداي ة كذلك التعرف معلى واقع العمليات
اإلداي ة في جامعة بغداد ووضع يؤ ة مستقبلية للتطو ر اإلداي للجامعة ،حيث تحدد البحث بعمداء الكليات والمعاهد العليا
في جامعة بغداد ومعاونيهم فضالً معن يؤساء األقسام العلمية ومد ر المراكز البحثية وامعضاء هيئة التدي س للعام
الدياسي ( )2015-2014حيث بل مجتمع البحث ( )2482فردا ً ،اختيرت معينة معطوائية طبقية تكونت من ( )380فرداً،
قام الباحث ببناء استبانتين لجمع المعلومات والبيانات ،وقد توصلت الدياسة إلى معدة نتائف أهمها:
 الحاجة إلى استادام الهندسة اإلداي ة في هيكلية التنظيم اإلداي للجامعة . حاجة الجامعة وكلياتها إلى برامف التدي ب وبما تناسب مع األساليب اإلداي ة والتقنيات الحد ثة  ( .تركي) 2016 ، دراسة ()2003،Thomas and Margretعنوانها (:تطبيق مبادئ إعادة الهندسة اإلدار ة في التعليم االبتدائي والثانوي في سنغافورة )
هدفت الدياسة إلى التعرف معلى مبادئ وتطبيق إمعادة الهندسة اإلداي ة في معملية إصالح نظام التعليم االبتدائي
والثانو في سنغافوية وذلك باستادام تقنية المعلومات واالتصاالت والتعليم معن بعد ،حيث شمل المجتمع جميع المدايس
االبتدائية والثانو ة بينما تكونت معينة البحث من ( )125مديسة منها ( )77مديسة ابتدائية و( )48مديسة ثانو ة حيث
طبقت معليهم إجراءات البحث ،توصل الباحثان إلى نتائف معد دة منها:
 تطلب تطبيق الهندسة اإلداي ة إجراء تغييرات جذي ة متنومعة . العمل معلى ز ادة االهتمام للتعليم االبتدائي والثانو من ناحية تكنولوجيا التعليم وز ادته ان أسلوب الهندسة اإلداي ة عد نموذجا ضروي ا ً للتطبيق من أجل اصالح التعليم بصوية معامة Thomas ( .. )2003،and Margret
 دراسة ( )2007،Francis&Zairiعنوانها (:فحص العوامل الحاسمة في نجاح عملية إعادة هندسة العمليات اإلدار ة في التعليم العالي)
هدفت الدياسة إلى فحص العوامل الحاسمة في نجاح معملية إمعادة هندسة العمليات اإلداي ة في التعليم العالي ،دياسة
حالة تجر بية معن طر ق فحص ثالث معاهد تعليم معا في ماليز ا ،امعتمدت معلى تطبيق معملية إمعادة هندسة العمليات
اإلداي ة ،وتوصلت الدياسة إلى ان هناك سبع معوامل مهمة وحاسمة لعملية إمعادة هندسة العمليات اإلداي ة وهذه العوامل
هي :العمل بروح الفر ق الواحد ،والثقافة النومعية ،ونظام اإلداية النومعي ،ونظام المكافآت المرضية ،وإداية التغيير
الفامعلة ،والتطايكية ،وتكنولوجيا المعلومات ونظام المعلومات ،واإلداية الفامعلة للمطرومعات ،وكفا ة المصادي المالية .
( )2007،Francis&Zairi
منهج البحث:
امعتمد البحث المنهف الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافه ،وهذا المنهف من أكثر المناهف شيومعا وانتطايا السيما في
البحوث التربو ة والنفسية ،اتبعت الباحثتين سلسلة من اإلجراءات من حيث وصف مجتمع البحث ومعينته ،فضال معن وصف
األداة المستعملة وإ جاد الصدق والثبات لألداة ،وتحد د الوسائل اإلحصائية المالئمة التي استعملت في تحليل البيانات من
أجل التوصل إلى النتائف .
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مجتمع البحث وعينته:
تكون مجتمع البحث من موظفي الطعب اإلداي ة في كليات جامعة بغداد والبال معددهم ( )3355موظف وموظفة،
واختيرت معينة البحث بالطر قة العطوائية البسيطة بنسبة ( )%4من مجتمع البحث ،إذ بل معدد أفراد العينة ( )150موظف
وموظفة .
أداة البحث:
امعتمد البحث معلى االستبانة كمصدي أساسي في جمع المعلومات الستكما متطلبات الجانب العملي والوصو
إلى النتائف ،وقد صممت االستبانة بنح ٍو ادم أهدف البحث ومتطلباته.
 وقد امعتمد البحث مصادي لجمع المعلومات ،وهي:المصادي الثانو ة :تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوي ات والمقاالت والتقاي ر ،واألبحاث
والدياسات السابقة التي تناولت موضوع الدياسة ،والبحث والمطالعة في مواقع االنترنت الماتلفة.
المصادي األولية :لجأت الباحثة إلى جمع البيانات األولية معن طر ق االستبانة كأداة يئيسة للبحث واستعانة بالدياسات
السابقة .وقد تألفت من ( )60فقرة موزمعة بين ست مجاالت هي(التاطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،والمتابعة ،والرقابة ،التقو م
) ،كما موضح في الجدو (.)1
الجدو ()1
توز ع الفقرات معلى وفق مجاالت االستبانة
ت

المجاالت

عدد الفقرات

النسبة المئو ة

1

التخطيط

10

16.6

2

التنظيم

10

16.6

3

التوجيه

10

16.6

4

المتابعة

10

16.6

5

الرقابة

10

16.6

6

التقو م

10

16.6

المجموع

60

%100

وبعد االنتهاء من صيااة فقرات األداة بصويتها األولية وضع مقياس ثالثي متدي (موافق بديجة كبيرة،موافق
بديجة متوسطة ،موافق بديجة قليلة) لكل فقرة تقابلها األوزان ( )3،2،1معلى التوالي.
صدق وثبات االستبانة:
معرضت االستبانة معلى المحكمين لغرض تحكيمها والتحقق من صدق فقراتها ،واقترح المحكمون تعد ل بعض
الفقرات وحذف بعضها اآلخر.
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تطبيق االستبانة:
طبقت االستبانة معلى العينة األساسية في العام الدياسي ،2022-2021بتوز عها معلى منتسبي الموايد البطر ة في
كليات جامعة بغداد ،إذ تم توز ع ( )200استبانة ،وبعد متابعة جادة تم استرداد ( ) 150استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي.
أساليب المعالجة االحصائية:
 -1نسبة الموافقة :للتحقق من صالحية كل فقرة من فقرات االستبانة.
وامعتمدت الوسائل اإلحصائية التالية معن طر ق الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتمامعية ( :)spss
 -2معادلة ايتباط بيرسون :لقياس معامل الثبات بمفهوم االستقراي:

n  xy   x  y
] [n  x 2 ( x )2 ][n  y 2  ( y ) 2

R

 -3معادلة سبيرمان – براون :وتستعمل لتصحيح معامل ايتباط بيرسون الذ
االستبانة بطر قة التجزئة النصفية.

2r
1 r

تم الحصو معليه إل جاد ثبات

R

 -4معادلة الفاكرونباخ :لقياس معامل الثبات بمفهوم االتساق:
2
معامل الثبات = (ن/ن -1( ×)1-مف ت × ) 2ت
 -5معادلة فيطر :لوصف كل فقرة من فقرات أداة البحث ومعرفة قيمتها وترتيبها بالنسبة إلى الفقرات األخرى ضمن
المجا الواحد لعرض النتائف بحسب القانون اآلتي-:

الوسط المرجح
 -6الوزن المئو = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
القيمة القصوى
وتم امعتماد وسط فرضي نسبة ألوزان البدائل المعتمدة في االستبانة معلى النحو اآلتي:

6 1 2  3

الوسط الفرضي 
3
3

2

وبذلك كون الوسط الفرضي للفقرات هو ( )2وما زاد معليه عد ديجة مقبولة ،وما قل معنه عد ديجة اير مقبولة
للفقرة.
عرض النتائج ومناقشتها:
معرض نتائف البحث وتفسيرها ،وكذلك االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
هدف البحث :التعرف معلى دوي الهندسة اإلداي ة في تطو ر مهايات مسوؤلي الطعب اإلداي ة في كليات جامعة
بغداد من وجهة نظر موظفيها

www.ijherjournal.com

98

Volume 4, Issue 4, August 2022

أوالً :النتائج على مستوى المجاالت:
جدول ()2
الوسط المرجح والوزن المئوي لمجاالت الهندسة اإلدار ة
المرجح

الوزن المئوي
%

الوسط

المرتبة

ت

المجال

عدد الفقرات

78.4

1

5

الرقابة

10

2.352

2

4

المتابعة

10

2.296

76.533

3

6

التقو م

10

2.223

74.1

4

3

التوجيه

10

2.183

72.766

5

2

التنظيم

10

2.148

71.6

6

1

التخطيط

10

2.131

71.033

المعدل

60

2.222

74.066

طير الجدو ( )2إلى ان النتيجة العامة التي حصل معليها الموظفون في الهندسة اإلداي ة لتطو ر مهايات
مسؤولي شعب اإلداي ة كانت بمستوى جيد بوسط مرجح ( )2.222ووزن مئو ( ،)%74.066و مكن ان تعزى هذه
النتيجة إلى ان الموظفين ديكون أهمية العمليات اإلداي ة وال سيما في اتباع أسلوب الهندسة اإلداي ة وضرويتها في العمل
اإلداي  .وان مجا الرقابة حصل معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.352ووزن مئو ( ،)%78.4وحصل مجا
المتابعة معلى المرتبة الثانية بوسط مرجح ( )2.296ووزن مئو ( ،)%76.533اما مجا التقو م فقد نا المرتبة الثالثة
بوسط مرجح ( )2.223ووزن مئو ( ،)%74.1وجاء في المرتبة الرابعة مجا التوجيه بوسط مرجح ( )2.183ووزن
مئو ( ،)%72.766اما مجا التنظيم والمتابعة فقد نا المرتبة الاامسة بوسط مرجح ( )2.148ووزن مئو (،)%71.6
وجاء في المرتبة االخيرة مجا التاطيط بوسط مرجح (  )2.131ووزن مئو ( .)71.033
ثانياً :النتائف معلى مستوى الفقرات لكل مجا .
المجال األول :التخطيط
جدول ( )3الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التخطيط
الوسط

المرتبة

ت

الفقرة

1

8

تركز الهندسة اإلدار ة على الرابط بين الماضي والحاضر والمستقبل
كمعا ير للتخطيط الناجح.

2.4

2

6

تحرص الهندسة اإلدار ة على وضع الخطط للتعامل مع العوامل الطارئة
قبل حدوثها.

2.333

3

1

تسعى الهندسة اإلدار ة إلى وضع تصورات جد ة عبر التخطيط لتطو ر
مهارات الموظفين

2.3

76.666

4

4

تضع استراتيجيات حد ثة من شأنها تطو ر مهارات الموظفين .

2.253

75.111

5

7

التخطيط الستثمار الطاقات البشر ة وتطو ر األقلكفاءة منها.

2.233

74.444

6

5

7

10

المرجح

99

الوزن
المئوي%
80
77.777

تواكب اعتماد ثالث مد ات زمنية ( قصيرة ،ومتوسطة ،وبعيدة) لتطو ر
مهارات الموظفين.

2.0133

67.111

تفاعل التخطيط لتطو ر قدرات موظفيها مع الجهات المناظرة محليا ً

2.013

67.111
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وعربيا ً ودولياً.
8

3

تهتم بتحد د المهام الالزم تحقيقها وفق مستجدات العمل ذات الصلة.

1.986

66.222

9

9

تربط في انشطتها بين المجتمع المحلي ومسؤولي الشعب اإلدار ة.

1.913

63.777

10

2

تتنبأ بتطو ر مهارات موظفي وفق رؤ ة واضحة المعالم.

1.866

62.222

الدرجة الكلية

2.131

71.033

طير الجدو ( )3إلى أن الفقرة (( :)8تركز الهندسة اإلدار ة على الرابط بين الماضي والحاضر والمستقبل
كمعا ير للتخطيط الناجح) حصلت معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.4ووزن مئو ( ،)%80تد النتيجة ان الربط
بين ابعاد الزمن من شأنه تحقيق العالقة بين مكونات الزمن الثالث وتفامعل هذا االبعاد للبناء معلى التطو ر الدائم والمتجدد
في حياتنا اإلداي ة .
 أما الفقرة (( :)6تحرص الهندسة اإلدار ة على وضع الخطط للتعامل مع العوامل الطارئة قبل حدوثها) ،فقدحصلت معلى المرتبة الثانية بوسط مرجح ( )2.333ووزن مئو ( ،)%77.777وهي نتيجة جيدة،ذلك ،من شأن التاطيط
االخذ باالمعتباي في مواجهة الحوادث وتهيئة سبل التصد لها بنجاح والسيطرة معليها بأقل الاسائر.
 أما الفقرة (( :)2تتنبأ بتطو ر مهارات موظفي وفق رؤ ة واضحة المعالم) فقد حصلت معلى المرتبة االخيرةبوسط مرجح ( )1.866ووزن مئو ( ،)%62.222و عتقد ان معينة البحث لم تجد ضالتها في هذه الرو ة ،كون مؤسساتنا
الجامعية الزالت اير مكترثة بتطو ر مهايات موظفيها من خال الدياسات العليا والدويات واالنططة الفعالة لتطو رهم .
مجال الثاني:التنظيم
جدول ( )4الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التنظيم
المرتبة

ت

الفقرة

1

4

تسند الهندسة اإلدار ة المهام اإلدار ة في ضوء قدرات ومهارات كل
موظف.

2

5

تحرض على وضع إجراءات تنظيمية لمتابعة عمل الموظفين.

3

9

تسعى إلى اختزال حلقات العمل التنظيمية بأقل وقت لتحقيق االنجاز.

الوسط
المرجح

الوزن
المئوي%

2.473

82.444

2.36

78.666

2.3

76.666

4

2

تدعم على تنمية اشكال االتصال اإلداري التنظيمي بكفاءة.

2.266

75.555

5

3

تحدد طبيعة االنظمة الفعالة بين األقسام والموظفين.

2.146

71.555

6

6

تعمل على اعتماد التكنولوجية الحد ثة لتنظيم وتطو ر مهارات الموظفين.

2.093

69.777

7

10

تراقب الموظفين لضمان الدقة واالبتعاد عن الفساد.

2.046

68.222

8

1

تعمل الهندسة اإلدار ة على تنظيم وتحد د نوع السلطة الممنوحة
للموظفين.

2.013

67.111

9

8

تتفاعل تنظيميا ً مع الجهات المناظرة لضمان تطو ر مهارات الموظفين.

1.966

65.555

10

7

تضع تنظيمات اجرائية لمعالجة المشكالت الطارئة مع الموظفين.

1.826

60.888

الدرجة الكلية

2.148

71.6

طير الجدو ( )4إلى أن الفقرة (( :)4تسند الهندسة اإلدار ة المهام اإلدار ة في ضوء قدرات ومهارات كل
موظف) حصلت معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.473ووزن مئو ( ،)%82.444وتبين النتيجة أنها دليل معلى ان
الجهات الماتصة ترامعي الكفاءة والمقدية في إسناد المواقع اإلداي ة في ضوء مهاياتهم وخبراتهم .
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 أما الفقرة (( :)5تحرض على وضع إجراءات تنظيمية لمتابعة عمل الموظفين) ،فقد حصلت معلى المرتبة الثانيةبوسط مرجح ( )2.36ووزن مئو ( ،)%78.666وتد معلى أن هذا التوجه أساسي لنجاح ا معمل ،ال تم اال من خال
المتابعة المستمرة لضمان تحقيق األهداف الموضومعة لتلك الدائرة.
 أما الفقرة (( :)7تضع تنظيمات اجرائية لمعالجة المشكالت الطارئة مع الموظفين) فقد حصلت معلى المرتبةاالخيرة بوسط مرجح ( )1.826ووزن مئو ( ،)%60.888وتبين النتيجة بأن أ جهة إداي ة ال بد أن تستعد بمجمومعة من
اإلجراءات التنظيمية والتي من شانها ان تحد من التجاوز والفوضى وحاالت التمرد من البعض دون سبب مقنع.
مجال الثالث :التوجيه
جدول ( )5الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التوجيه
الوسط

المرتبة

ت

الفقرة

1

6

توجه الهندسة اإلدار ة لتدر ب الموظفين لحل المشكالت ووضع القرارات
ذات الصلة بالعمل.

2.446

2

7

تشجع على البحث العلمي والدراسات العليا لدى الموظفين في الشعب
اإلدار ة.

2.42

80.666

3

2

تسعى إلى توجيه الموظفين بااللتزام بالتوقيتات الخاص بالعمل.

2.36

78.666

4

9

توجه بالعمل باستقاللية تامة بعيدة عن التدخالت الضارة ذات الصلة
بالموظفين.

2.353

78.444

5

8

تدعم تبادل الخبرات والمعارف مع الجهات المناظرة محليا وخارجيا.

2.333

77.777

6

3

توكد على توجه لتبادل الخبرات مع زمالئهم بروح طيبة.

2.08

69.333

7

4

تشجع على التواصل الدائم مع األقسام المناظرة الختزال الزمن .

2

66.666

8

1

توجه الهندسة اإلدار ة للعمل بروح الفر ق مع موظفي .

1.953

65.111

9

10

تحفز الكفاءات المتميزة من الموظفين بمكافئات ماد ة ومعنو ة.

1.946

64.888

10

5

توجه على اقتناء التقنيات الحد ثة وضمان كفاءة الموظفين.

1.94

64.666

الدرجة الكلية

2.183

72.766

المرجح

الوزن
المئوي%
81.555

طير الجدو ( )5إلى أن الفقرة (( :)6توجه الهندسة اإلدار ة لتدر ب الموظفين لحل المشكالت ووضع القرارات
ذات الصلة بالعمل) حصلت معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.446ووزن مئو ( ،)%81.555وتد هذه النتيجة ان
موقف معينة البحث من هذا التوجه ا جابي مما د إلى أهمية تدي ب الموظفين كجزء من حل المطكالت واتااذ القرايات
السليمة في العمل.
 أما الفقرة (( :)7تشجع على البحث العلمي والدراسات العليا لدى الموظفين في الشعب اإلدار ة) ،فقد حصلتمعلى المرتبة الثانية بوسط مرجح( )2.42ووزن مئو ( ،)%80.666ومن المؤكد أن معظم الموظفين تطلعون بحماس
معا االنتساب للدياسات العليا سواءٍ في بلدهم وجامعاتهم أو الجامعات خاي العراق ،وهو اختياي موفق لعينة البحث.
 أما الفقرة (( :)5توجه على اقتناء التقنيات الحد ثة وضمان كفاءة الموظفين) فقد حصلت معلى المرتبة االخيرةبوسط مرجح ( )1.94ووزن مئو ( ،)%64.666وتعلل هذه النتيجة بأن مؤسساتنا الجامعية لم توفر لحد االن التقنيات
الحد ثة لتطو ر معمل موظفيها وكفاءتهم  .و نعكس بالتالي معلى أداءهم وانجازهم.
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مجال الرابع :المتابعة
جدول ( )6الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال المتابعة
المرتبة

ت

الفقرة

1

2

الوسط
المرجح

الوزن
المئوي%

تركز الهندسة اإلدار ة على الموظفين بتعز ز المتابعة اال جابية التي
تسهم في تحسين العمل .

2.446

81.555

2

6

تهتم بمتابعة حجم التغيير في سلوك الموظفين.

2.426

80.888

3

10

توفر مناخا مرنا من شأنه تحقيق المتابعة المتميزة في أداء الموظفين.

2.426

80.888

4

1

تتابع الهندسة اإلدار ة أداء الموظفين في الشعب اإلدار ة بما حقق
سالمة التنفيذ.

2.42

80.666

5

9

تعتمد متابعة مرنة لتعد ل التغييرات الموظفين .

2.373

79.111

6

7

تستخدم أساليب عدة في متابعة مناخ تعاوني بين الموظفين.

2.346

78.222

7

3

تعمل على متابعة تصحيح الضعف في أداء الموظفين في الشعب اإلدار ة.

2.28

76

8

8

تحدد مدى نجاح استراتيجيات المتابعة للموظفين في الشعب اإلدار ة.

2.28

76

9

5

تقارن بين أداء الموظفين فيما تعلق بتواصل العمل بعضها مع البعض
االخر.

2.093

69.777

10

4

تتابع مع الموظفين األمور المالية واوجه الصرف.

1.873

62.444

الدرجة الكلية

2.296

76.533

طير الجدو ( )6إلى أن الفقرة (( :)2تركز الهندسة اإلدار ة على الموظفين بتعز ز المتابعة اال جابية التي
تسهم في تحسين العمل) حصلت معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.446ووزن مئو ( ،)%81.555وهذا توجه
ا جابي من معينة البحث بأدياكهم أهمية المتابعة في انجاز االمعما ضمن توقيتات ومستواها اإلداي  .والمتابعة هي العنصر
األساس في انجاز االمعما  ،لذلك تتجه الكثير من المؤسسات اإلداي ة إلى اختياي اكفأ موظفيها لمتابعة العمل.
 أما الفقرة (( :)6تهتم بمتابعة حجم التغيير في سلوك الموظفين) ،فقد حصلت معلى المرتبة الثانية بوسط مرجح( )2.426ووزن مئو (،)%80.888ان هذه الفقرة تضاهي سابقا ها لكونها تركز معلى حجم التغيير في سلوك الموظفين
معلى امعتباي ان حجم التغيير في سلوك الموظفين حقق ثباتا ً وتطويا ًفي الية المتابعة في معمل الكلية .
 أما الفقرة (( :)4تتابع مع الموظفين األمور المالية واوجه الصرف) فقد حصلت معلى المرتبة االخيرة بوسطمرجح ( )1.873ووزن مئو ( ،)%62.444و رى أن سبب تراجع هذه الفقرة كون معظم الموظفين بعيدون بطبيعة معملهم
معن األموي المالية ،وان هذه األموي هي من اختصا معناصر ذات طبيعة خاصة في اإلداية المالية.
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مجال الخامس :الرقابة
جدول ( )7الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال الرقابة
المرتبة

ت

الفقرة

1

10

الوزن
المئوي%

الوسط
المرجح

تحرص الهندسة اإلدار ة على موضوعية الرقابة والعدالة في التعامل مع
الموظفين في الشعب اإلدار ة .

2.56

85.333

2

5

توضح للموظفين معا ير الرقابة اال جابية للتحسين المستمر بعملهم.

2.52

84

3

7

تم منح الموظفين ادوار رقابي من شأنها معنو ات وتدفع ال نجاز سر ع.

2.506

83.555

4

4

تعتمد نظام رقابي أخذ بنظر االعتبار المتغيرات في ظروف عمل الشعب
اإلدار ة.

2.48

82.666

5

8

تطو ر الجانب الرقابي في مساندة الموظفين بما حقق نجاح في العمل.

2.46

82

6

2

تحدد معا ير رقابية تبعا لطبيعة مجاالت عمل الموظفين .

2.4

80

7

6

تركز على اعتماد الرقابة الذاتية للموظفين بدل من الرقابة المتشددة .

2.366

78.888

8

1

تستخدم الهندسة اإلدار ة مع الموظفين نظام رقابي محكم وكفو.

2.206

73.555

9

3

تراقب التنفيذ وفق لمراحل الزمنية مع الموظفين .

2.026

67.555

10

9

تسعى إلى كشف في ما اذا كانت الرقابة تضعف من أداء الموظفين.

2

66.666

الدرجة الكلية

2.352

78.4

طير الجدو ( )7إلى أن الفقرة (( :)10تحرص الهندسة اإلدار ة على موضوعية الرقابة والعدالة في التعامل
مع الموظفين في الشعب اإلدار ة) حصلت معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.56ووزن مئو ( ،)%85.333و جسد
هذا االجماع من معينة الدياسة أهمية الرقابة والعدالة معا ً في تحقيق أساسيات صحيحة في معمل مؤسساتنا التعليمية
والجامعية .
 أما الفقرة (( :)5توضح للموظفين معا ير الرقابة اال جابية للتحسين المستمر بعملهم) ،فقد حصلت معلى المرتبةالثانية بوسط مرجح ( )2.52ووزن مئو ( ،،)%84وتبين النتيجة بان الجامعة لها توجه معاد وذكي الموظفين بروح طيبة
ومر حة ومعادلة .
 أما الفقرة (( :)9تسعى إلى كشف في ما اذا كانت الرقابة تضعف من أداء الموظفين) فقد حصلت معلى المرتبةاالخيرة بوسط مرجح ( )2ووزن مئو ( ،)%66.666و عبر الموقف السلبي لعينة البحث معن مضمونها كون الرقابة
ومهما كانت بسيطة ،الن طبيعة البطر مهما كانوا ال رابون بوجود يقابة معليهم ،وان الرقابة تحد من أداءهم وابدامعهم
وتغرس الاوف والقلق في نفوسهم ،ومن الموكد أنه نعكس سلبيا ً معلى أداءهم اليومي.
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مجال السادس :التقو م
جدول ( )8الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التقو م
الفقرة

الوسط

المرتبة

ت

1

 3تهتم الهندسة اإلدار ة بإبالغ الموظفين بنتائج ادائهم اوال بأول لضمان
تقو م تصحيح الخلل.

2.546

2

1تسعى الهندسة اإلدار ة إلى تقو م أداء الموظفين في الشعب اإلدار ة وفقا
لمعا ير موضوعية .

2.533

84.444

3

4

تثمن جهود المتميز ن من الموظفين ماد ا ومعنو ا.

2.36

78.666

4

5

تبادل للتقو م جهود المتميز ن بأسناد اعمال إدار ة أعلى لهم .

2.353

78.444

5

7تناقش عملية التقو م فرد ا وجماعيا لضمان نجاح العمل لدى الموظفين .

2.333

77.777

6

6

تعمل ان كون التقو م سبيالً لمز د من عطاء الموظفين.

2.297

76.576

7

8

تسعى لتطو ر أساليب التقو م بتقنيات حد ثة ومتطورة.

2.28

76

8

1

تحرص ان تعتمد أساليب تقو م علمية وفنية وعملية وسلوكية.

المرجح

0
تعتمد برامج تقو م وفقا لتوقيتات محددة الزمن .

9

2

10

 9تتفاعل مع الجهات المناظرة الكتساب الخبرة في مجاالت التقو م .
الدرجة الكلية

الوزن
المئوي%
84.888

1.946

64.888

1.9

63.333

1.691

56.394

2.223

74.1

طير الجدو ( )8إلى أن الفقرة (( :)3تهتم الهندسة اإلدار ة بإبالغ الموظفين بنتائج ادائهم اوال بأول لضمان
تقو م تصحيح الخلل) حصلت معلى المرتبة األولى بوسط مرجح ( )2.546ووزن مئو ( ،)%84.888وتعبر هذه النتيجة
لعينة الدياسة معن يضاها بكون التقو م تابع التقو م والتصحيح اوال بأو لضمان تجاوز الالل بالتعاون والتسامح.
 أما الفقرة (( :)1تسعى الهندسة اإلدار ة إلى تقو م أداء الموظفين في الشعب اإلدار ة وفقا لمعا ير موضوعية)،فقد حصلت معلى المرتبة الثانية بوسط مرجح ( )2.533ووزن مئو ( ،)%84.444وتبين هذه النتيجة امعتماد معلى معا ير
موضومعية صادقة وسليمة هي موضع ترحيب واهتمام في تقو م أداء الموظفين في الطعب اإلداي ة من قبل معينة البحث.
 أما الفقرة (( :)9تتفاعل مع الجهات المناظرة الكتساب الخبرة في مجاالت التقو م) فقد حصلت معلى المرتبةاالخيرة بوسط مرجح ( )1.691ووزن مئو ( ،)%56.394وتبين النتيجة ان معينة البحث اير مقتنعة بقيمة الابرة
المكتسبة ،وفي جانب اخر في مجا تقو م موظفيها وكون هذا الجانب ذات طابع سر وشاصي صعب التوجه لجهات
أخرى للكطف معنها.
االستنتاجات:
في ضوء النتائف المتحققة نستنتف اآلتي:
 -1إن الهندسة اإلداي ة استطامعت ان تحيط بالعمل اإلداي وأصبح جزءا ً من معمل جد وفعا سر ع التطوي وشامل في
استاداماته.
 -2وإ ن هناك يضا شبه تام من معينة البحث لهذا التوجه الجد د و كطف معن يابة الموظفين في المساهمة الجادة في جميع
المجاالت.
 -3ان هناك تفاوت بين المجاالت الست في نتائف الدياسة واتضح ان مجا الرقابة تمييز بتوجه فعا في تحقيق افضل
النتائف.
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 -4وإن التاطيط احتل المرتبة االخيرة ،وان ضعفا ً واضحا ً في مكانته في الوسط الجامعي وفي دويه بالتطو ر واالنجاز .
التوصيات:
 -1العمل معلى نطر ثقافة الهندسة اإلداي ة بين الموظفين واإلدايات الوسطى والدنيا لتكون أكثر توسعا ً وانتطاياً في الكلية .
 -2تنفيذ العمليات اإلداي ة من خال فرق العمل الكفؤة وتمكين العاملين بامعتماد الهندسة اإلداي ة مما سامعد معلى التالص
من المطاكل الحالية والمستقبلية.
لتطبيق الهندسة اإلداي ة في
 -3امعداد خطة استراتيجية لتطو ر العمل اإلداي داخل الكليات مع توجيه اهتمام خا
مجاالت إداية الموايد البطر ة مع استادام برامف تدي بية متاصصة تسامعد معلى إمعادة البناء واحداث التغيير والتطو ر مع
توفير الميزانية الالزمة لذلك.
 -4مراجعة الهيكل التنظيمي بصوية دوي ة ،مع التوجه للهياكل التنظيمية الحد ثة مع مرامعاة البعد معن االزدواجية في
االختصاصات والمسئوليات .
المقترحات:
 -1إجراء دياسة مقاينة لتطبيق الهندسة اإلداي ة في الجامعات العراقية.
 -2إجراء دياسة تطو ر اإلداي بالجامعات باستادام الهندسة اإلداي ة.
 -3إجراء دياسة المقاينة بين الهندسة اإلداي ة واألساليب العاد ة للكطف معن األكثر تطويا ً ونجاحاً.
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