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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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ة في كليات جامعة بغداد من وجهة  دارية في تطوير مهارات مسؤولي الشعب اإلداريدور الهندسة اإل

 نظر موظفيها 

 

 مي فيصل أحمد 
 العراق، بغداد جامعة  ،د.

 مها فيصل أحمد 
 جامعة بغداد، العراقد.، 

 

 الملخص

اإل الهندسة  األدارياشتهرت  منظمـات  في  المنظمـات عمالة  تلـك  في  التنظيمـي  التحـول  لتوضيـح  المعلومـات  ونظـم   ،

المتعددة، وتحـددت مهمتهـا لـيس فقـط ة بدال من الوظيفة ومهامها  داريالجامعية، تتطلـب الهندرة التركيز على العمليات اإل

دورية لتحقيــق العمليــة الموجهــة نحــو المســتفيد )الزبــون(    نتاجن مهــام اإلإالوظــائف بــل التأكد مــن    أداء  في كيفيـة

)الهنــدرة( في ايــة ً متعدد االبعاد. ويعد فريق عملية،    دارةوبهذا تميــزت عــن مهــام الوظائف. وعنــد تنفيــذ هندســة اإل

الهندسة    إعادةعوامل النجاح في    أهم  ة منفان الوظائف تنمو وتتطور من مكونتها متمركزة حول المهمة لتصبح عمال العملي

مجموعـة مـن  أو   ن يـؤدوا عمليـة كاملـةأأجل    الـذين يعملـون سـوية مـن   شخاصانه يتكون من مجموعة من األإذ    ة،دارياإل

  بالنسبة  ـةخاص  يةأهم  الـتي تحتـل  وامروالفعاليـات المتكاملـة، كمـا وان تفـويض السـلطة هـو االخـر يعـد مـن األ  نشطةاأل

المـراد   فـ  إعادةللمنظمـة  ذلـك  على  وبناءاً  عمليا  بمثابـةإهندسـة  هـي  والعمليـات  والقـيم  والمـديرون  الوظـائف  ـة  أربع  ن 

يمثــل الضــلع    أضالع النــاس وظائفهــا، والثالــث   األوللمعـين واحـد مرتبطــة معــا حيــث  العمليــة، ويمكــن الضــلع 

   .ها ومقياسها ويصور الضلع الرابع ثقافتهاإدارتنظــام 

 . المنظمـات الجامعية ،جامعة بغداد ،ةداريالهندسة اإل: الكلمات المفتاحية

 
 :  البحث أهداف 

 البحث في اآلتي: أهدافوتكمن 

ة في كليات جامعة بغـداد مـن وجهـة دارية في تطوير مهارات مسؤولي الشعب اإلداريالتعرف على دور الهندسة اإل

 نظر موظفيها.

( مـوظفي فـي شـعب 3355اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلـي. وتـم تحديـد مجتمـع البحـث الـذن يتكـون مـن ) 

بلـ  إذ  البحـث، %( مـن مجتمـع4نسـبة )اختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة بة في كليات جامعة بغداد.دارياإل

( فقرة موزعة بين المجـــــــــــــــــــاالت 60ة. وتم بناء استبانة تضمنت )داريموظفي شعب اإل( من 150عدد أفراد العينة )

التقويم ( . وتأكد البـاحثتين مـن صـدقها وثباتهـا. حللـت بيانـات البحـث   ،والرقابة  ،والتوجيه، والمتابعة  ،والتنظيم  ،)التخطيط

جـزءاً  أصـبحو دارنة استطاعت ان تحيط بالعمل اإلداريان الهندسة اإل (، وتوصلت نتائج لألتي:SPSSباستعمال برنامج )

لهـذا التوجـه الجديـدة  من عمل جدن وفعال سريع التطور وشامل في استخداماته، وان هناك رضا شبه تام من عينـة البحـث

عـدد مـن التوصـيات إلـى  فضـالً عـن التوصـل ،ويكشف عـن رببـة المـوظفين فـي المسـاهمة الجـادة فـي جميـع المجـاالت

 والمقترحات المتعلقة بالبحث.

 

 مشكلة البحث

العولمة وتطور وسائل االتصال    اليوم، من مظاهر  نشاط المؤسسات  تواجه  التي  التحديات  تزايد  والتكنولوجيا  مع 

اإلدارات في  الكبير  و  ،واالنفتاح  ذروتها،  بلغت  اإل  أصبحالتي  "الهندسة  أحدداريموضوع  انشغال   أهم  ة"  مجاالت  وأبرز 

اإل العلوم  حقل  في  والمختصين  والممارسين  والكتاب،  والدارسين،  يهدف  ة،داريالباحثين،  نشاط  هو  التنظيمي  والتطوير 

بعضإلى    اأساس في  تغييرات  منأو    إحداث  المؤسسة  منها  تتكون  التي  العناصر  التغيرات أجل    جميع  بعض  مواجهة 

تحسين قدرتها على  أجل    خارجها في البيئة التي تعيش في كنفها، وذلك منأو    واألحداث المؤثرة فيها والتي تحدث بداخلها

عن طريق إدخال التغيير   األمرر نفسها والتكيف مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية، ويتم هذا  حل المشكالت وتطوي
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وهذا التغيير يمكن أن   معا بما يتماشى ويتوافق مع التغير البيئي الحادث".  ثنيناألأو    المناسب في المجال المادن والبشرن

 ة .داريهوم الهندسة اإلها وأحدثها مف أهم تحدثه المؤسسة من خالل عدة مداخل

في   الشعب الموارد البشريةهذه   في نسبيا المطلوب بالمستوى ليست ةدارياإل العملية ومجريات دارناإل الواقع  نإ

 فيها وتطبيقاته دارناإل العمل وان ،دارةاإل في تقليدية سمة وذات بيروقراطية أساليب وفق تسير وانها كليات جامعة بغداد

هذه   ة فيدارياإل  الهندسة إعادة أسلوبو منهج تطبيقإلى    الحاجة يؤشر الذن األمر ،المترهلة دارةاإلإلى    ميالً  تكون ما أكثر

 في عب الموارد البشرية في ةدارياإل والتعامالت  دارناإل العمل بسير تتعلق مشكلة وجود الباحثة به ما تشعر وهو ،العب

  .ةدارياإل الهندسة أسلوب تطبيق خالل من دارناإل والعمل االداء مستوى في ةإداريتحسينات  إجراء يتطلب هذا وان ،للكلية

 خالل من  البحث  مشكلة بلور الذن الباحثتين قبل من الموضوع بهذا والتقصي البحث في هاجسا شكل ما وهو

 التالي:  السؤال

اإل الهندسة  دور  اإلداريما  الشعب  مسؤولي  مهارات  تطوير  في  نظر دارية  وجهة  من  بغداد  جامعة  كليات  في  ة 

 موظفيها. 

 

 : البحث أهمية

 : البحث باآلتي يةأهم  تتضح

 واالكاديمي للكلية. دارناإل العمل في والعاملين للقائمين ةدارياإل الهندسة إعادة أسلوب أهمية -1

ة في كليات  داريالشعب اإل في تطبيقهاوخاصة   (الباحثة علم حسب سلوباأل لهذا وائلاأل الدراسات من الدراسة هذه تعد -2

 جامعة بغداد.

 ة (علىإداري تشكيالت  ،علمية  أقسام ،)عمادة  الكلية هذه في القائمون تخدم مهمة بنتائج الدراسة تخرج ان المؤمل من -3

 .الكلية أداء في والتحسين التطور

 . جديدة بدراسة ورفدها والتربوية ةدارياإل المكتبة ابناء -4

 . والتقصي البحث في الحديثة ةدارياإل ساليباأل لتوظيف السعي في الباحثة رببة  -5

 .والتعليمية التربوية دارةاإل حقلإلى  جديدة بإضافة البحث هذا يحقق ان المؤمل من -6

 .ةداريالهندسة اإل أسلوبك دارناإل لتطوير مهارات حديثة ةإداري أساليب تطبيقإلى  العراقية الجامعات حاجة -7

من   -8 اإليؤمل  الشعب  مسؤولي  مهارات  تطوير  مفاهيم  داريالبحث  على  التعرف  من خالل  هذه إدارية  وتطبيق  حديثة  ة 

 المعرفة ميدانياً. 

 

   :البحث أهداف 

ة في كليات جامعة بغداد دارية في تطوير مهارات مسؤولي شعب اإلدارييهدف البحث التعرف على دور الهندسة اإل

 من وجهة نظر موظفيها . 

 

 :البحثحدود 

 ة في كليات /جامعة بغداد.داريالشعب اإل :الحدود المكانية 

 ة في كليات / جامعة بغداد .داريموظفي الشعب اإل :الحدود البشرية

 . 2022-2021العام الدراسي  :الحدود الزمانية

 

 تحديد المصطلحات:  

 : ةداريالهندسة اإل

 : 1999)اللوزي، (عرفها-

 عالية درجة على العمليات هذه  تكون على ان وبيرها العمل أساليبو واألنظمة والقوانين اتجراءجديد من اإل أساسبأنها  

 (266 :1999 ،ة.) اللوزندارياإل لالنحرافات حد وضع تستطيع لكي الوضوح من
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 :،fairchid) 2001عرفها ) -

تحقيق  لها المكونة قساماأل هياكلأو    المنظمة لبناء تقنية بانها ) العمل عمليات انسياب  لغرض   1p:1فيها. 

2001،،(fairchid 

   :(200٦ ،)الحمادي عرفها -

 جوهرية فائقة.  تحسينات لتحقيق جذرية بصفة ةدارياإل تصميم العمليات إعادةو يساسواأل المبدئي التفكير إعادة بانها 

 ( 124:  2006 ،) الحمادن 

اإل الهندسة  إجرائيا:داريتعريف  و  ة  وتحديثه  الواقع  لتغيير  تطبيق  اإل  إعادةبأنها  العمليات  لتحقيق  داريتصميم  ة 

اإل العمل  لسير  الجوهرن  اإل  دارنالتحسين  لشعب  بغداد  ةداريواالكاديمي  جامعة  كليات  خالل    ،في  من  يتحقق  ما  وهو 

 اجابات افراد عينة البحث على فقرات االستبانة المعدة لهذا الغرض. 

 

 :المهارة

 :(1994عرفها ) ابو حطب وصادق،  -

 ( 1994:657درجة الكفاءة والجودة في االداء". ) ابو حطب وصادق،  " بأنها

 : (2001وعرفها ) قطامي وقطامي،  -

واإل الحركات  من  بسلسلة  واتقان  ودقة  بسهولة  المعقدة  االدائية  باألعمال  القيام  على  القدرة  يمكن  جراءبأنها"  التي  ات 

أو    سعيهم لتحقيق هدف  أثناء  شخاصوالتي يقوم بها شخص معين وعدد من األ  ،بير مباشرةأو    مباشرةمالحظتها بصورة  

 ( 297: 2001مهمة ما ".) قطامي وقطامي،  أداءأو  معين إنتاج

 

 : ةداريمسؤولي الشعب اإل

 تعرف بأنها: 

اإل   األ  ةداريالشعب  والحلقة  ساسالتنفيذية  الكلية  في  من  األولية  يتم  التي  اإلى  إطالق  في  ةدارياإل اتجراءخاللها 

طبع وإصدار االعمامات  إلى    الموظف في الوظيفة إضافةأو    ات تبعية طيلة فترة وجود التدريسيإجراءالتعيين وما يليه من  

 .المنتسبين كافةإلى   التي ترسم خطوط العمل وتنقل التوجيهات والقرارات وامروالكتب واأل

  

 الخلفية النظرية: 

 الهندسة اإلدارية: 

 :النشأة والتكوين 

يكيـان  األمراطلق الكاتبان  إذ    ة في بداية التسعينيات من القرن الماضيداريهندسة العمليات اإل  إعادة  أسلوبظهر     

( لكتابهما  كعنـوان  الهنـدرة  مفهـوم  وشـامبي(  هـامر  الهنـدرة    إعادة)مايكـل  أعـدت  الحـين  ذلـك  ومنـذ  المنظمـة(،  هندسـة 

النظر وبشكل جذرن في   عادةبمـا تحملـه مـن رؤى وافكـار بـير تقليديـة ودعـوة صـريحة إل دارةثـورة حقيقيـة في عـالم اإل

والجدير  ) 2008:301والخـدمات والمـدارس في عالم اليوم )العجمي،  عمالات واستراتيجيات منظمـات األإجراءو  أنشطة

 :مرحلتينإلى  ـةداريهندسـة العمليـات اإل إعادةبالـذكر أن قسـم من الكتـاب والبـاحثين قسم مراحـل تطـور 

 ( 1993-1991باعتماد الهندرة وظهرت في الفترة المحصورة بين العام ) ى: وتميزت بالوعود البراقةاألولالمرحلة 

الثانية: منـذ    المرحلة  الهندرة في    1994العـام  وبدأت  نتـائج طيبـة باعتماد  تزال وتحققـت خاللهـا  ولحـد االن وال 

منظمات االعمال والخدمات والمدارس ويعود الفضل لكل من مايكل هامر وجيمس تشامبي في انتشار المفاهيم والتطبيقات  

المؤسسات والجامعات لهـا االثـر الكبـير في  وقد اكتشفت الهندرة من خالل تقويم انماط عمل   .ذات الصلة بالمدخل المذكور

اولئك الذين اخفقوا في تحقيق طريقة جديدة ألداء العمليات وتعـد )الهنـدرة ( مفهومـا حـديثا نسـبيا، وكـان   عمليات الموازنة

اإل معطيـات  و  دارةاحـد  الميدان  هذا  في  والباحثين  الكتاب  لتوجهات  تبعـا  تسـمياته  وتعـددت  )والحواسـيب   إعادة منها 

اإل الهندسة  األداريالهندسة،  منظمـات  في  المفهـوم  هـذا  واشتهر  الهندرة(  التحـول  عمالة،  لتوضـح  المعلومـات  ونظـم   ،

اإل العمليات  على  التركيز  الهندرة  وتتطلـب  المنظمـات،  تلـك  في  الوظيفة داريالتنظيمـي  من  بدال  الوظيفيـة أو    ة  المهـام 
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التأكد مــن ان مهــام اإل  أداء  ـط في كيفيـةوتحـددت مهمتهـا لـيس فق والوظــائف ضــرورية لتحقيــق   نتاجالوظــائف بــل 

تنفيــذ   تميــزت عــن مهــام الوظائف. وعنــد  )الزبــون( وبهذا  المســتفيد  نحــو    دارة هندســة اإل  إعادةالعمليــة الموجهــة 

فان الوظائف تنمو وتتطور في مكوناتها متمركزة حول المهمة لتصبح العملية    ،)الهنــدرة( في ايــة ً مجال متعددة االبعاد.

أجل   الـذين يعملـون سـوية مـن   شخاصة، وانه يتكون من مجموعة من األداريالهندسة اإل  إعادةعوامل النجاح في    أهم  من

والفعاليـات المتكاملـة، كمـا وان تفـويض السـلطة هـو االخـر يعـد مـن    نشطةمجموعـة مـن األأو    ان يـؤدوا عمليـة كاملـة

هندسـة عمليا وبناءا على ذلـك فـان الوظـائف والمـديرون   إعادةللمنظمـة المـراد    بالنسبة  خاصـة  يةأهم  الـتي تحتـل   وامراأل

بمثابـة هـي  والعمليـات  معــ  أضالعـة  أربع  والقـيم  مرتبطــة  الضــلع  لمعـين واحـد  يمثــل  حيــث  ويمثل    األولا  العمليــة، 

 .ها ومقياسها ويصور الضلع الرابع ثقافتهاإدارتالضــلع الثاني وظائفهــا، والثالــث نظــام  

 

 هندسة العمليات:  إعادة يةأهم 

  :باالتي ةداريهندسة العمليات اإل إعادة يةأهم تجسد

 تصـميم جذريـة لمدخالت وعمليات ومخرجات المنظمة.  إعادة  بأنهاهندسـة العمليـات )الهنـدرة( مـن الصـفر  إعادةأن  .1

 .اصالح للعمليات القائمة. بل تجديداً لهاأو  ان الهندرة ليست عملية ترميم .2

 ان الهندرة ثورة للتخلي عن كل ما هو قديم. .3

بمعــــنى   .4 عمــــومي  طــــابع  ذات  جميــــع  الهنــــدرة  في  اعتمادهــــا  يمكــــن  العامــــة   أنشطةانــــه  المنظمــــات 

 ( 2001:94والخاصة. )عقيلي، 

 

 ة: داريهندسة العمليات اإل إعادة أهداف 

 :ة وهيداريالعمليات اإل عادةإل هدافاأل أهم ( مجموعة من2008 ،ورد )العجميأ

 مقدرة على المنافسة .  أكثرجعل المنظومة  .1

 ة . دارياحداث تحسينات في العمليات اإل .2

 المنظمة أهدافتحسين شعور االفراد العاملين واحساسهم بالتشجيع والمشاركة في وضع  .3

 ية واشباع حاجات المستفيدين .نتاجتقليل التكلفة وزيادة اإل .4

 المنظمة . ة داخل  داريالمستقبلي للعملية اإل طارتحديد الشكل واإل .5

 لمجموعة من العاملين . أو  دمج عدة عمليات في عملية واحدة وتخصيصها لشخص واحد .6

 ان العاملين أنفسهم يقومون بصنع القرار . إذ   ،تجنب الفصل بين العمل وصنع القرار .7

التعليم .8 منظومة  داخل  والالمركزية  المركزية  مزايا  بين  الجمع  المركزية  ،يمكن  من  التحول  داخل  إلى    ان  الالمركزية 

 النظام التعليمي . 

 تحسين سرعة تسجيل البيانات .  .9

 توفير امان التسجيل االلكتروني .  .10

 ة بير فعالة . داريوالعمليات اإل ،ة بير الضروريةداريات اإلجراءالتخلص من الجهد واإل .11

 الية العمل داخل المنظمة التعليمية . إلى  االنتقال من الروتين .12

ا .13 ذات  التنظيمات  نفسهتساعد  المستوى  في  بقائها  على  الرفيع  التنظيمات  ، لمستوى  تمكن  تصبح  األقأل  وهي   أكثرن 

 منافسة . 

 ( 44 :2008 ،)العجمي  وجودة المنتج . ،سرعة األداء .14

 

  :ةداريالمبادئ التي تقوم عليها الهندسة اإل

 : اآلتيةة تتمثل في المبادئ داريهندسة العمليات اإل إعادةهناك عدة مبادئ تقوم عليها 

 .تصميم العملية الواحـدة مـن جديـد بكامـل مراحلهـا وخطواتها، وذلك من بدايتها وحتى نهايتها إعادةتقوم الهندرة على  .1

 تقنية المعلومات )نظام معلومات( الحديثة وتبني الالمركَّزية في عملية استخدامها.  أساستقوم على   .2

  .مهام الفرعية المتكاملة في مهمة واحدةدمج الإلى  تسعى الهندرة  .3

 تفويض الموظفين السلطة الكافية ألداء مهامهم بكفاءة بعد هندرة العمليات. .  .4
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 توفير المرونة الكافية في تنفيذ مراحل وخطوات العمليات. .  .5

 من عمل. أكثرتصميم العملية الواحدة بشكل يمكنها من أن تؤدن .  .6

 التدقيق والمراجعة لتوفير السرعة في األداء. تقليل عدد مرا ت .  .7

 (2010،43زيادة القدرة التنافسية للمنظمات الكبيرة التي تستخدم تقنيـات متقدمة. )الكردن، إلى   تسعى الهندرة.  .8

 

 داري اإل المديرأو  للقائد يةساساأل المهارات

 له تيسر مهارات  من به يتمتع بما األداء أهداف وتحقيق العاملين  على التأثير في دارناإل القائد نجاح ويتوقف

 : اآلتية  المهارات مجموعة وتمثل ،مهمته

 المشكالت وتقييم المواقف تقدير في تساعده فكرية  مهاراتإلى    دارناإل القائد يحتاج :الفكرية المهارات  -1

 ،وتوظيفها ،المتاحة المعلومات واستثمار ،المتغيرات ورصد  المواقف إدراك مهارة في وتتبلور المناسبة الحلول واختيار

 الجديدة  المهارات ومن ،السياسات وتنمية ،االستراتيجيات بناء في مهارته على الفعال دارن اإل القائد نجاح يعتمد كذلك

 .المعلومات وتقنيات اآللية الحاسبات مع التعامل إجادة الفعال دارناإل للقائد المطلوبة

 العمل فرق وتشكيل ،مساعديه اختيار في ،ةإداري مهاراتإلى    دارناإل القائد يحتاج كما  :ةدارياإل المهارات -2

 .المعاصر دارناإل للقائد القيادية المهارات هيكل في متفوقة مرتبة األداء إدارة بمهام إليها يعهد التي والفعالة ،المتجانسة

 مع والتفاعل التعامل على القدرة لديه تتوافر حين الفعال القائد مهارات وتكتمل :اإلنسانية المهارات  -3

 ( 289: 2001 ،العاملين.)السلمي

 

 :الناجح المديرأو  القائد مواصفات

 إيجاز ويمكن ،المرؤوسون عنه يرضى تنظيمي مناخ في اقتصادية بطريقة هأهداف يحقق الذن  هو الناجح المدير إن

 :يأتي كما الناجح المديرأو  القائد صفات

 .الخير عملإلى  وتدعو العليا المثل إلي تهدى ألنها :الصحيحة العقيدة -1

 .وحده الهامة القرارات باتخاذ ينفرد ال حيث :الشورى -2

 .الحقائقإلى  االستناد -3

 .الشديد الحرص -4

 .تصرفاته في وحكيًما  الفهم سريع لماًحا يكون حيث النظر وبعد الفطنة -5

 .العادية الظروف في والمرونة اللزوم عند والحزم الشجاعة -6

 .المسئولية تحمل على القدرة -7

 .دارةلإل العملية األصول معرفة -8

 .المنظمة العقلية -9

 .المعاملة في اإلنساني الشعور -10

 .الثقة حوز على القدرة -11

 ( 19  :2004 ،)عباس . النافذة الشخصية -12

 

 :في تتمثل والتي للمدير اإلنسانية المهارات مظاهر أهم 2003 )،السباعي ) ويذكر

 ،العاملين ومساندة ،والتفويض ،العاملين وتشجيع وتحفيز ،وإرشادهم عملهم وتشكيل المساعدين اختيار مهارة

 القرارات، واتخاذ ،المشكالت وتحليل ،والمبادرة ،واالقتناع ،واالتصال

 .والقيادة المعلومات إدارةو ،التغيرات مع والتعامل ،االجتماعات إدارةو ،الوقت وتنظيم

 

 :ومنها األزمات لمواجهة التخطيط عند مدير لدى توافرها الواجب المهارات أهم ( 2001 ،خليل  أبو ) ويوضح

 .األزمة مع التعامل عند الهدوء -

 .باألزمة يحيط ما لحماية اتخاذها الواجب اتجراءاإل تحديد -
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 .األزمة فريق إدارة فلسفة وتدعيم تبني مهارة -

 .الرشيدة القرارات واتخاذ التفويض على القدرة -

 .ايوأفق ايرأس الفعال االتصال على القدرة -

 األزمة.  لمواجهة والبرامج الخطط ووضع السيناريوهات رسم على القدرة -

 ( 287  2001 :،خليل الوقت. )أبو إدارة على القدرة -

 

 ة:داريموظفو الشعب اإل

فيها    االستثمار  يمثل  كما  التنمية  في  ورئيسياً  هام  دورا  البشرية  الموارد  عائدا أعلى    تلعب  االستثمار  عناصر 

الموارد البشرية من كون االنسان محور كل نشاط   يةأهم  وكفأه توظيفها .وتأتى  خرىها تأثيرا على عناصر الثروة األأكثرو

واالستمرار  وتفوقها  ومالمحها  المنظمة  كيان  و  والتقدم  والنمو  الكفؤة  يتوقف  وعليه  الثروات  كل  وفعالية  حيوية  ومبعث 

  والمنافسة.

وظيفة     باستقطاب    إدارةتطورت  القيـام  على  مقصورا  التقليدن  دورها  كان  أن  فبعد  البشرية  العاملة  الموارد  اليد 

الموارد البشرية  دارةإل أصبحو ،شموال وتخصصا أكثرأخذ دورها يتسع ليصبح  ،والتعيين وصرف األجور ومنح اإلجازات

نشاطاتها من  المتعددة  الجوانب  لمزاولة  متخصصة  كفـاءات  تـوافر  يتطلـب  اسـتراتيجي  الموارد    إدارة ت  أصبحفقد    ،دور 

 .  )10 :2002جانب المهام التنفيذية . )نصر هللاا،إلى  البشرية تمـارس مهام متخصصة واستراتيجية

ا  إدارةو   من  المنفعة  بأنها  البشرية  لتحقيق  الموارد  المنظمة  في  العاملين   المنظمة  أهدافألفراد 

(p4،2005،Noe&Mondy .    وهي النشاط الذن يتم بموجبه الحصول على األفراد للمنظمة بالكم والنوع المناسبين وبما

قيق  يخـدم أبراض المنظمة ويرببهم في البقاء فيها ويجعلهم يبذلون أكبر قدر ممكن من طاقتهم وجهـودهم إلنجاحها في تح

 ) 2003:20ها .)الربايعة،أهداف

وأيضا تتطور تبعا للتغيرات البيئية الداخلية والخارجية التي    ،الموارد البشرية داخل المنظمة  إدارةتتعدد وظائف    

   :التالية (Mondy،&Noe،2005،pp5-7) :اآلتيةويمكن إيجاز هـذه الوظـائف بالنقـاط  ،تواجه كافة منظمات األعمال

التجهيز: هي العملية التي من خاللها تؤمن المنظمة احتياجاتهـا مـن المـوظفين ذون المهارات المالئمة في الوقت 1-

 .االستقطاب واالختيار ،التخطيط ،وتشمل تحليل الوظيفة ،المناسب

والتطوير2 - التدرب  تشمل  وظيفة  البشرية: هي  الموارد  المهنـي  ،تطوير  المسار  المنظم   ،تخطيط  ة وتقييم  تطوير 

 .األداء

الموظف-3  عليهـا  يحـصل  التـي  الماليـة  وبيـر  المالية  التعويضات  تشمل  والمنافع:  كانت    ،التعويضات  سواء 

 بير مباشرة . أو  مباشرة

الناتجة من أخطاء    -4 السالمة والصحة: تعني هذه الوظيفة بحماية الموظفين من حـوادث وإصـابات العمـل سواء 

توفير  . من جراء حوادث العنف وبيرهاأو    ات السالمةإجراءنقص في    ،أخطاء الموظفين  ،ةإداري تشمل  وكذلك 

وتعمل على    ،بشكل أفضل نتاجوتوفر له بيئة تمكنه من اإل  ،ظروف عمل صحية تحافظ على صحة وعافية الموظف

  . اض الفيزيائية والعاطفية وبيرهااألمرالتأكد من خلو الموظف من 

والنقابيةالعالقا-5 العمالية  أنشطة    :ت  جهة  إدارةتشمل  من  الموظفين  بين  والنقابات    ،العالقات  المنظمات  وبين 

  .أخرىالعمالية والمهنية من جهة 

 ، ويكمل كل منها اآلخر  ،الموارد البـشرية متداخلـة  إدارةحيث أن وظائف   ،وتلك الوظائف ليست بمعزل عن بعضها

 .  خرىوفشل أحدها يؤثر على الوظائف األ
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 دراسات سابقة: 

 (   2009 ،دراسة ) بني عيسى-

 ة ومعوقات التطبيق (دارية تطبيق كليات التربية في الجامعات االردنية لعملية الهندسة اإلإمكاني) :عنوانها

كليات التربية في االردن ومعوقات التطبيق  ة في  دارية تطبيق عملية الهندسة اإلإمكانيهدفت الدراسة للتعرف على  

في كليات    قسامحيث شملت مجتمع البحث جميع العمداء ورؤساء األ  ،فيها  قساممن وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األ

وقام الباحث بأعداد )استبانة( بجمع    ،( عميداً ورئيس قسم وبصورة عشوائية47وتم اخذ عينة البحث وتكونت من )  ،التربية

ان    :ها أهم  عدة نتائجإلى    ات البحث وتطبيق االستبانة على العينة توصل الباحث إجراءوبعد    ،البحث  أهدافالبيانات لتحقيق  

 ،ىاألولة في مجال المنظومة القيمية جاء في المرتبة  داريلهندسة القرارات اإلة تطبيق العمداء في هذه الكليات  إمكانيدرجة  

 ( .  2009 ،وان مجال المنظومة القيمية لهندسة القرارات التربوية جاء بدرجة عالية جداً . ) بني عيسى

 (  201٦ ،دراسة ) تركي  -

 ة ( داريالهندسة اإل أسلوبفي جامعة بغداد باستخدام  داري)التطوير اإل:عنوانها

الدراسة اإلإلى    هدفت  للتطوير  أنموذج  اإل  أسلوبب  دارنبناء  العمليات  داريالهندسة  واقع  على  التعرف  كذلك  ة 

حيث تحدد البحث بعمداء الكليات والمعاهد العليا   ،للجامعة  دارنة في جامعة بغداد ووضع رؤية مستقبلية للتطوير اإلدارياإل

األ رؤساء  عن  فضالً  ومعاونيهم  بغداد  جامعة  للعام    قسامفي  التدريس  هيئة  واعضاء  البحثية  المراكز  ومديرن  العلمية 

  ، ( فرداً 380اختيرت عينة عشوائية طبقية تكونت من )  ،( فرداً 2482( حيث بل  مجتمع البحث ) 2015-2014الدراسي )

 : ها أهم عدة نتائجإلى  وقد توصلت الدراسة  ،م الباحث ببناء استبانتين لجمع المعلومات والبياناتقا

 للجامعة .  دارنة في هيكلية التنظيم اإلدارياستخدام الهندسة اإلإلى  الحاجة -

 2016  ،تركي  . )ة والتقنيات الحديثة  دارياإل  ساليببرامج التدريب وبما يتناسب مع األإلى    حاجة الجامعة وكلياتها -

 ) 

 ( Thomas and Margret،2003دراسة ) -

 ة في التعليم االبتدائي والثانوي في سنغافورة (داريالهندسة اإل إعادةعنوانها:) تطبيق مبادئ 

الدراسة وتطبيق  إلى    هدفت  مبادئ  على  اإل  إعادةالتعرف  االبتدائي داريالهندسة  التعليم  نظام  إصالح  عملية  في  ة 

حيث شمل المجتمع جميع المدارس    ،سنغافورة وذلك باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت والتعليم عن بعدوالثانون في  

( من  البحث  عينة  تكونت  بينما  والثانوية  )125االبتدائية  منها  مدرسة  و) 77(  ابتدائية  مدرسة  حيث  48(  ثانوية  مدرسة   )

 : دة منهانتائج عديإلى  توصل الباحثان ،ات البحثإجراءطبقت عليهم 

 تغييرات جذرية متنوعة .  إجراءة داريتطلب تطبيق الهندسة اإل -

 العمل على زيادة االهتمام للتعليم االبتدائي والثانون من ناحية تكنولوجيا التعليم وزيادته  -

للتطبيق منداريالهندسة اإل  أسلوبان   - يعد نموذجا ضرورياً  .أجل    ة  التعليم بصورة عامة   Thomas)  اصالح 

and Margret،2003 . ) 

 (  Francis&Zairi،2007دراسة )  -

 هندسة العمليات اإلدارية في التعليم العالي(  إعادة) فحص العوامل الحاسمة في نجاح عملية :عنوانها

ة في التعليم العالي، دراسة داريهندسة العمليات اإل إعادةفحص العوامل الحاسمة في نجاح عملية إلى   هدفت الدراسة

ماليزياحالة   في  عال  تعليم  معاهد  ثالث  فحص  طريق  عن  عملية    ،تجريبية  تطبيق  على  العمليات    إعادةاعتمدت  هندسة 

ة وهذه العوامل  داريهندسة العمليات اإل  إعادةان هناك سبع عوامل مهمة وحاسمة لعملية  إلى    وتوصلت الدراسة  ،ةدارياإل

النوعية  :هي والثقافة  الواحد،  الفريق  بروح  اإلون  ،العمل  المرضية  دارةظام  المكافآت  ونظام  التغيير   إدارةو   ،النوعي، 

 الفاعلة للمشروعات، وكفاية المصادر المالية .  دارةواإل ،وتكنولوجيا المعلومات ونظام المعلومات ،والتشاركية ،الفاعلة

  (Francis&Zairi،2007 ) 

 

 :البحث منهج

التحليلي لتحقيق     المنهج الوصفي  البحث  المنهج من    ،هأهدافاعتمد  المناهج شيوعا وانتشارا السيما في    أكثروهذا 

فضال عن وصف   ،ات من حيث وصف مجتمع البحث وعينتهجراءاتبعت الباحثتين سلسلة من اإل ،البحوث التربوية والنفسية

البيانات من  ،األداة المستعملة وإيجاد الصدق والثبات لألداة تحليل  التي استعملت في    وتحديد الوسائل اإلحصائية المالئمة 

 النتائج . إلى    التوصلأجل 
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 البحث وعينته:  مجتمع

  ( موظف وموظفة،3355)عددهم   بغداد والبال  جامعة في كلياتة  داريموظفي الشعب اإل البحث من  مجتمع تكون  

( موظف  150بل  عدد أفراد العينة )إذ    ،من مجتمع البحث  %( 4واختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة بنسبة )

 وموظفة .  

 

 أداة البحث:

العملي والوصول أساساعتمد البحث على االستبانة كمصدر       المعلومات الستكمال متطلبات الجانب   ي في جمع 

 النتائج، وقد صممت االستبانة بنحٍو يخدم أهدف البحث ومتطلباته.  إلى  

 : المعلومات، وهي لجمع ادرمص اعتمد البحث وقد -

 واألبحاث  والتقارير، والمقاالت والدوريات  العالقة، ذات واألجنبية العربية والمراجع الكتب في تتمثل  :الثانوية المصادر

 .المختلفة االنترنت مواقع في والمطالعة والبحث الدراسة، موضوع تناولت التي السابقة والدراسات

طريق يةاألول البيانات  جمع إلى    الباحثة ت لجأ :يةاألول المصادر  بالدراسات واستعانةللبحث    رئيسة كأداة االستبانة عن 

التقويم    ،والرقابة  ، والمتابعة  ،والتوجيه  ،والتنظيم  ،)التخطيطموزعة بين ست مجاالت هي  ( فقرة60وقد تألفت من )  .السابقة

 .(1كما موضح في الجدول ) ،(

 ( 1الجدول )

 توزيع الفقرات على وفق مجاالت االستبانة   

 النسبة المئوية  عدد الفقرات  المجاالت  ت

1

- 

 16.6 10 التخطيط 

2

- 

 16.6 10 التنظيم 

3

- 

 16.6 10 التوجيه  

4

- 

 16.6 10 المتابعة  

5

- 

 16.6 10 الرقابة 

٦

- 

 16.6 10 التقويم 

 %100 ٦0 المجموع  

موافق ،ية وضع مقياس ثالثي متدرج )موافق بدرجة كبيرةاألولوبعد االنتهاء من صيابة فقرات األداة بصورتها    

 ( على التوالي. 1،2،3( لكل فقرة تقابلها األوزان )موافق بدرجة قليلة ،متوسطة بدرجة

 

 صدق وثبات االستبانة:  

فقراتها   من صدق  تحكيمها والتحقق  لغرض  المحكمين  على  االستبانة  بعض    ،عرضت  تعديل  المحكمون  واقترح 

  الفقرات وحذف بعضها اآلخر.
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 تطبيق االستبانة: 

 الموارد البشرية في ، بتوزيعها على منتسبي 2022-2021ية في العام الدراسيساسطبقت االستبانة على العينة األ   

 ( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي.  150( استبانة، وبعد متابعة جادة تم استرداد )200تم توزيع )إذ  كليات جامعة بغداد،

 

   :المعالجة االحصائية أساليب

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

 (: spssواعتمدت الوسائل اإلحصائية التالية عن طريق الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

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

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

n xy x y
R

n x x n y y

 − 
=

   − 
 

سبيرمان   -3 عليه  :براون  –معادلة  الحصول  تم  الذن  بيرسون  ارتباط  معامل  لتصحيح  ثبات   وتستعمل  إليجاد 

 االستبانة بطريقة التجزئة النصفية. 

2

1

r
R

r
=

+
 

 معادلة الفاكرونباخ: لقياس معامل الثبات بمفهوم االتساق: -4

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

ضمن  خرىالفقرات األإلى  لوصف كل فقرة من فقرات أداة البحث ومعرفة قيمتها وترتيبها بالنسبة :معادلة فيشر -5

 -المجال الواحد لعرض النتائج بحسب القانون اآلتي:

     

 

           

 الوسط المرجح    

  100×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الوزن المئون = -6

 القيمة القصوى              

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

الوسط الفرضي  
6 1 2 3

2
3 3

+ +
= = = 

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

 للفقرة. 

 

 عرض النتائج ومناقشتها: 

 وكذلك االستنتاجات والتوصيات والمقترحات. البحث وتفسيرها، عرض نتائج 

البحث اإل:  هدف  الهندسة  دور  على  تطوير  داريالتعرف  في  اإلة  الشعب  مسوؤلي  كليات جامعة  داريمهارات  في  ة 

 بغداد من وجهة نظر موظفيها 
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 :والً: النتائج على مستوى المجاالتأ

 (2جدول )

 ةداريالوسط المرجح والوزن المئوي لمجاالت الهندسة اإل

 الوسط عدد الفقرات  المجال  ت المرتبة

 المرجح

الوزن المئوي  

% 

 78.4 2.352 10 الرقابة  5 1

 7٦.533 2.29٦ 10 المتابعة 4 2

 74.1 2.223 10 التقويم  ٦ 3

 72.7٦٦ 2.183 10 التوجيه  3 4

 71.٦ 2.148 10 التنظيم  2 5

 71.033 2.131 10 التخطيط  1 ٦

 74.0٦٦ 2.222 ٦0 المعدل   

 

  ( الجدول  اإلان  إلى    (2يشير  الهندسة  في  الموظفون  عليها  حصل  التي  العامة  مهارات ة  داريالنتيجة  لتطوير 

اإل جيد  داريمسؤولي شعب  بمستوى  كانت  )ة  مئون )2.222بوسط مرجح  هذه (،  %74.066( ووزن  تعزى  ان  ويمكن 

ة وضرورتها في العمل  داريالهندسة اإل  أسلوبة وال سيما في اتباع  داريالعمليات اإل  ية أهم  ان الموظفين يدركون إلى    النتيجة

(، وحصل مجال %78.4( ووزن مئون )2.352ى بوسط مرجح )األول مجال الرقابة حصل على المرتبة    . وان  دارن اإل

(، اما مجال التقويم فقد نال المرتبة الثالثة  %76.533( ووزن مئون )2.296المتابعة على المرتبة الثانية بوسط مرجح ) 

( ووزن  2.183ال التوجيه بوسط مرجح )(، وجاء في المرتبة الرابعة مج%74.1( ووزن مئون )2.223بوسط مرجح )

( )  ،(%72.766مئون  مرجح  بوسط  الخامسة  المرتبة  نال  فقد  والمتابعة  التنظيم  مجال  مئون  2.148اما  ووزن   )

 (. 71.033( ووزن مئون) 2.131(، وجاء في المرتبة االخيرة مجال التخطيط بوسط مرجح ) 71.6%)

 مجال.ثانياً: النتائج على مستوى الفقرات لكل 

 

 التخطيط  :األولالمجال 

 ( الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التخطيط 3جدول )      

 الوسط الفقرة  ت المرتبة

 المرجح

الوزن  

 المئوي%

اإل 8 1 الهندسة  والمستقبل  داريتركز  والحاضر  الماضي  بين  الرابط  على  ة 

 80 2.4 كمعايير للتخطيط الناجح. 

ة على وضع الخطط للتعامل مع العوامل الطارئة  داريالهندسة اإلتحرص   ٦ 2

 77.777 2.333 قبل حدوثها. 

اإل 1 3 الهندسة  لتطوير  إلى    ةداريتسعى  التخطيط  عبر  وضع تصورات جدية 

 76.666 2.3 مهارات الموظفين  

 75.111 2.253 تضع استراتيجيات حديثة من شأنها تطوير مهارات الموظفين .  4 4

 74.444 2.233 كفاءة منها.األقل التخطيط الستثمار الطاقات البشرية وتطوير 7 5

وبعيدة( لتطوير   ،ومتوسطة  ،تواكب اعتماد ثالث مديات زمنية ) قصيرة 5 ٦

 67.111 2.0133 مهارات الموظفين. 

محلياً   10 7 المناظرة  الجهات  مع  موظفيها  قدرات  لتطوير  التخطيط   67.111 2.013يتفاعل 
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 وعربياً ودولياً. 

 66.222 1.986 تهتم بتحديد المهام الالزم تحقيقها وفق مستجدات العمل ذات الصلة. 3 8

 63.777 1.913 ة. داريتربط في انشطتها بين المجتمع المحلي ومسؤولي الشعب اإل 9 9

 62.222 1.866 بتطوير مهارات موظفي وفق رؤية واضحة المعالم.  تتنبأ 2 10

 71.033 2.131 الدرجة الكلية  

   

 ( الجدول  )أن  إلى    (3يشير  اإل)  :(8الفقرة  الهندسة  والمستقبل  داريتركز  والحاضر  الماضي  بين  الرابط  على  ة 

%(، تدل النتيجة ان الربط  80( ووزن مئون )2.4مرجح )ى بوسط  األولحصلت على المرتبة  (  للتخطيط الناجح كمعايير

بين ابعاد الزمن من شأنه تحقيق العالقة بين مكونات الزمن الثالث وتفاعل هذا االبعاد للبناء على التطوير الدائم والمتجدد  

 ة . داريفي حياتنا اإل

 -  ( الفقرة  )6أما  اإل(:  الهندسة  مع  داريتحرص  للتعامل  الخطط  على وضع  قبل حدوثها ة  الطارئة  فقد العوامل   ،)

من شأن التخطيط    ،ذلك،%(، وهي نتيجة جيدة77.777( ووزن مئون )2.333حصلت على المرتبة الثانية بوسط مرجح ) 

 االخذ باالعتبار في مواجهة الحوادث وتهيئة سبل التصدن لها بنجاح والسيطرة عليها بأقل الخسائر. 

-  ( الفقرة  )2أما  المعالم  تتنبأ(:  واضحة  رؤية  وفق  موظفي  مهارات  االخيرة  بتطوير  المرتبة  على  فقد حصلت   )

كون مؤسساتنا    ،نة البحث لم تجد ضالتها في هذه الروية%(، ويعتقد ان عي 62.222( ووزن مئون )1.866بوسط مرجح )

 الجامعية الزالت بير مكترثة بتطوير مهارات موظفيها من خالل الدراسات العليا والدورات واالنشطة الفعالة لتطويرهم .

 التنظيم :مجال الثاني

 ( الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التنظيم 4جدول )

 الوسط الفقرة  ت المرتبة

 المرجح

الوزن  

 المئوي%

اإل 4 1 الهندسة  اإلداريتسند  المهام  كل  دارية  ومهارات  قدرات  ضوء  في  ة 

 82.444 2.473 موظف. 

 78.666 2.36 ات تنظيمية لمتابعة عمل الموظفين. إجراءتحرض على وضع  5 2

 76.666 2.3 االنجاز. اختزال حلقات العمل التنظيمية بأقل وقت لتحقيق إلى  تسعى 9 3

 75.555 2.266 التنظيمي بكفاءة. داريتدعم على تنمية اشكال االتصال اإل 2 4

 71.555 2.146 والموظفين.  قسامتحدد طبيعة االنظمة الفعالة بين األ  3 5

 69.777 2.093 تعمل على اعتماد التكنولوجية الحديثة لتنظيم وتطوير مهارات الموظفين.  6 ٦

 68.222 2.046 تراقب الموظفين لضمان الدقة واالبتعاد عن الفساد. 10 7

اإل 1 8 الهندسة  الممنوحة  داريتعمل  السلطة  نوع  وتحديد  تنظيم  على  ة 

 67.111 2.013 للموظفين. 

 65.555 1.966 تتفاعل تنظيمياً مع الجهات المناظرة لضمان تطوير مهارات الموظفين.  8 9

 60.888 1.826 اجرائية لمعالجة المشكالت الطارئة مع الموظفين. تضع تنظيمات  7 10

 71.٦ 2.148 الدرجة الكلية  

  

( الجدول  )أن  إلى    (4يشير  اإل)  :(4الفقرة  الهندسة  اإلداريتسند  المهام  كل دارية  ومهارات  قدرات  ضوء  في  ة 

%(، وتبين النتيجة أنها دليل على ان  82.444( ووزن مئون )2.473ى بوسط مرجح ) األولحصلت على المرتبة  (  موظف 

 ة في ضوء مهاراتهم وخبراتهم . داريالجهات المختصة تراعي الكفاءة والمقدرة في إسناد المواقع اإل
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(، فقد حصلت على المرتبة الثانية  ات تنظيمية لمتابعة عمل الموظفين إجراءتحرض على وضع  (: )5أما الفقرة )   - 

ال يتم اال من خالل   ،ي لنجاح ان عملأساس%(، وتدل على أن هذا التوجه  78.666ووزن مئون )(  2.36بوسط مرجح )

 الموضوعة لتلك الدائرة.   هدافالمتابعة المستمرة لضمان تحقيق األ

-  ( الفقرة  )7أما  الموظفين (:  مع  الطارئة  المشكالت  لمعالجة  اجرائية  تنظيمات  المرتبة  تضع  على  حصلت  فقد   )

ة ال بد أن تستعد بمجموعة  إداري%(، وتبين النتيجة بأن أن جهة  60.888( ووزن مئون )1.826مرجح )االخيرة بوسط  

 ات التنظيمية والتي من شانها ان تحد من التجاوز والفوضى وحاالت التمرد من البعض دون سبب مقنع. جراءمن اإل

 التوجيه  :مجال الثالث

 لفقرات مجال التوجيه ( الوسط المرجح والوزن المئوي 5جدول )

 الوسط الفقرة  ت المرتبة

 المرجح

الوزن  

 المئوي%

ة لتدريب الموظفين لحل المشكالت ووضع القرارات  داريتوجه الهندسة اإل 6 1

 81.555 2.446 ذات الصلة بالعمل.

تشجع على البحث العلمي والدراسات العليا لدى الموظفين في الشعب  7 2

 80.666 2.42 ة.دارياإل

 78.666 2.36 توجيه الموظفين بااللتزام بالتوقيتات الخاص بالعمل.إلى  تسعى 2 3

توجه بالعمل باستقاللية تامة بعيدة عن التدخالت الضارة ذات الصلة   9 4

 78.444 2.353 بالموظفين. 

 77.777 2.333 تدعم تبادل الخبرات والمعارف مع الجهات المناظرة محليا وخارجيا.  8 5

 69.333 2.08 توكد على توجه لتبادل الخبرات مع زمالئهم بروح طيبة. 3 ٦

 66.666 2 المناظرة الختزال الزمن . قسامتشجع على التواصل الدائم مع األ 4 7

 65.111 1.953 ة للعمل بروح الفريق مع موظفي .داريتوجه الهندسة اإل 1 8

 64.888 1.946 الموظفين بمكافئات مادية ومعنوية.تحفز الكفاءات المتميزة من  10 9

 64.666 1.94 توجه على اقتناء التقنيات الحديثة وضمان كفاءة الموظفين.  5 10

 72.7٦٦ 2.183 الدرجة الكلية  

   

القرارات ة لتدريب الموظفين لحل المشكالت ووضع  داريتوجه الهندسة اإل)  : (6الفقرة )أن  إلى    (5يشير الجدول ) 

 %(، وتدل هذه النتيجة ان81.555( ووزن مئون )2.446ى بوسط مرجح )األولحصلت على المرتبة ( ذات الصلة بالعمل

تدريب الموظفين كجزء من حل المشكالت واتخاذ القرارات    يةأهم  إلى  موقف عينة البحث من هذا التوجه ايجابي مما يدل

 السليمة في العمل. 

(، فقد حصلت ةداريتشجع على البحث العلمي والدراسات العليا لدى الموظفين في الشعب اإل(: )7أما الفقرة )  - 

%(، ومن المؤكد أن معظم الموظفين يتطلعون بحماس  80.666( ووزن مئون )2.42على المرتبة الثانية بوسط مرجح) 

 وهو اختيار موفق لعينة البحث.  ،قالجامعات خارج العراأو  عال االنتساب للدراسات العليا سواٍء في بلدهم وجامعاتهم

( فقد حصلت على المرتبة االخيرة توجه على اقتناء التقنيات الحديثة وضمان كفاءة الموظفين (: )5أما الفقرة )  -

%(، وتعلل هذه النتيجة بأن مؤسساتنا الجامعية لم توفر لحد االن التقنيات  64.666( ووزن مئون )1.94بوسط مرجح )

 هم وانجازهم.  أداء وكفاءتهم . وينعكس بالتالي على لتطوير عمل موظفيهاالحديثة 
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 المتابعة  :الرابع مجال

 ( الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال المتابعة٦جدول )

 الوسط الفقرة  ت المرتبة

 المرجح

الوزن  

 المئوي%

االيجابية التي ة على الموظفين بتعزيز المتابعة داريتركز الهندسة اإل 2 1

 81.555 2.446 تسهم في تحسين العمل .

 80.888 2.426 تهتم بمتابعة حجم التغيير في سلوك الموظفين.  6 2

 80.888 2.426 الموظفين.  أداء توفر مناخا مرنا من شأنه تحقيق المتابعة المتميزة في  10 3

ة بما يحقق داريالموظفين في الشعب اإل أداء ةداريتتابع الهندسة اإل 1 4

 80.666 2.42 سالمة التنفيذ. 

 79.111 2.373 تعتمد متابعة مرنة لتعديل التغييرات الموظفين .  9 5

 78.222 2.346 عدة في متابعة مناخ تعاوني بين الموظفين.  أساليبتستخدم  7 ٦

 76 2.28 ة. داريفي الشعب اإل  الموظفين  أداء تعمل على متابعة تصحيح الضعف في 3 7

 76 2.28 ة. داريتحدد مدى نجاح استراتيجيات المتابعة للموظفين في الشعب اإل 8 8

الموظفين فيما يتعلق بتواصل العمل بعضها مع البعض  أداء تقارن بين  5 9

 69.777 2.093 االخر. 

 62.444 1.873 المالية واوجه الصرف.  مورتتابع مع الموظفين األ 4 10

 7٦.533 2.29٦ الدرجة الكلية  

  

  ( الجدول  )أن  إلى    (6يشير  اإل)  :(2الفقرة  الهندسة  التي داريتركز  االيجابية  المتابعة  بتعزيز  الموظفين  على  ة 

العمل المرتبة  (  تسهم في تحسين  توجه 81.555( ووزن مئون )2.446ى بوسط مرجح )األولحصلت على  %(، وهذا 

. والمتابعة هي العنصر دارنالمتابعة في انجاز االعمال ضمن توقيتات ومستواها اإل يةأهم ايجابي من عينة البحث بأدراكهم

 اختيار اكفأ موظفيها لمتابعة العمل. إلى  ةداريفي انجاز االعمال، لذلك تتجه الكثير من المؤسسات اإل ساساأل

(، فقد حصلت على المرتبة الثانية بوسط مرجح  تهتم بمتابعة حجم التغيير في سلوك الموظفين (: )6أما الفقرة )  - 

%(،ان هذه الفقرة تضاهي سابقايها لكونها تركز على حجم التغيير في سلوك الموظفين 80.888( ووزن مئون )2.426)

 .   المتابعة في عمل الكليةعلى اعتبار ان حجم التغيير في سلوك الموظفين يحقق ثباتاً وتطورا ًفي الية 

-  ( الفقرة  )4أما  األ(:  الموظفين  مع  الصرف   مورتتابع  واوجه  بوسط المالية  االخيرة  المرتبة  على  فقد حصلت   )

( )1.873مرجح  مئون  ووزن  بطبيعة  62.444(  بعيدون  الموظفين  معظم  كون  الفقرة  هذه  تراجع  سبب  أن  ويرى   ،)%

 المالية. دارةهي من اختصاص عناصر ذات طبيعة خاصة في اإل موروان هذه األ ،المالية مورعملهم عن األ 
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 الرقابة  :مجال الخامس

 ( الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال الرقابة 7جدول )

 الوسط الفقرة  ت المرتبة

 المرجح

الوزن  

 المئوي%

والعدالة في التعامل مع  ة على موضوعية الرقابة  داريتحرص الهندسة اإل 10 1

 85.333 2.56 ة .داريالموظفين في الشعب اإل

 84 2.52 توضح للموظفين معايير الرقابة االيجابية للتحسين المستمر بعملهم.  5 2

 83.555 2.506 يتم منح الموظفين ادوار رقابي من شأنها معنويات وتدفع ال نجاز سريع.  7 3

بنظر االعتبار المتغيرات في ظروف عمل الشعب تعتمد نظام رقابي يأخذ   4 4

 82.666 2.48 ة.دارياإل

 82 2.46 تطوير الجانب الرقابي في مساندة الموظفين بما يحقق نجاح في العمل. 8 5

 80 2.4 تحدد معايير رقابية تبعا لطبيعة مجاالت عمل الموظفين . 2 6

 78.888 2.366 للموظفين بدل من الرقابة المتشددة . تركز على اعتماد الرقابة الذاتية  6 7

 73.555 2.206 ة مع الموظفين نظام رقابي محكم وكفو.داريتستخدم الهندسة اإل 1 8

 67.555 2.026 تراقب التنفيذ وفق لمراحل الزمنية مع الموظفين .  3 9

 66.666 2 الموظفين.  أداء تضعف من  كشف في ما اذا كانت الرقابةإلى  تسعى 9 10

 78.4 2.352 الدرجة الكلية  

 

ة على موضوعية الرقابة والعدالة في التعامل داريتحرص الهندسة اإل)  :(10الفقرة )أن  إلى    (7يشير الجدول )   

%(، ويجسد  85.333( ووزن مئون ) 2.56ى بوسط مرجح )األولحصلت على المرتبة ( ةداريمع الموظفين في الشعب اإل

الدراسة عينة  من  االجماع  تحقيق    يةأهم  هذا  في  معاً  والعدالة  التعليمية  أساسالرقابة  مؤسساتنا  عمل  في  صحيحة  يات 

 والجامعية . 

(، فقد حصلت على المرتبة  توضح للموظفين معايير الرقابة االيجابية للتحسين المستمر بعملهم(: )5أما الفقرة )  - 

( مرجح  بوسط  )( ووزن  2.52الثانية  الموظفين بروح  84مئون  وذكي  عادل  توجه  لها  الجامعة  بان  النتيجة  وتبين   ،،)%

 طيبة ومريحة وعادلة .  

( فقد حصلت على المرتبة  الموظفين   أداء  تضعف من   كشف في ما اذا كانت الرقابةإلى    تسعى(: )9أما الفقرة )  -

( مرجح  بوسط  )2االخيرة  مئون  ووزن  الموقف  66.666(  ويعبر  الرقابة %(،  كون  مضمونها  عن  البحث  لعينة  السلبي 

بسيطة بوجود رقابة عليهم  ،ومهما كانت  كانوا ال يرببون  البشر مهما  الرقابة تحد من  ،الن طبيعة  هم وابداعهم  أداء  وان 

 هم اليومي.أداء ومن الموكد أنه ينعكس سلبياً على ،وتغرس الخوف والقلق في نفوسهم
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 التقويممجال السادس: 

 ( الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال التقويم 8جدول )

 الوسط الفقرة  ت المرتبة

 المرجح

الوزن  

 المئوي%

ة بإبالغ الموظفين بنتائج ادائهم اوال بأول لضمان  داريتهتم الهندسة اإل 3 1

 84.888 2.546 تقويم تصحيح الخلل. 

ة وفقا داريالموظفين في الشعب اإل أداء تقويمإلى  ةداريتسعى الهندسة اإل 1 2

 84.444 2.533 لمعايير موضوعية . 

 78.666 2.36 تثمن جهود المتميزين من الموظفين ماديا ومعنويا.  4 3

 78.444 2.353 لهم .أعلى  ةإداريتبادل للتقويم جهود المتميزين بأسناد اعمال  5 4

 77.777 2.333 لضمان نجاح العمل لدى الموظفين . تناقش عملية التقويم فرديا وجماعيا  7 5

 76.576 2.297 تعمل ان يكون التقويم سبياًل لمزيد من عطاء الموظفين. 6 ٦

 76 2.28 التقويم بتقنيات حديثة ومتطورة. أساليبتسعى لتطوير  8 7

8 1

0 

 تقويم علمية وفنية وعملية وسلوكية.  أساليبتحرص ان تعتمد 

1.946 64.888 

 63.333 1.9 تعتمد برامج تقويم وفقا لتوقيتات محددة الزمن . 2 9

 56.394 1.691 تتفاعل مع الجهات المناظرة الكتساب الخبرة في مجاالت التقويم .  9 10

 74.1 2.223 الدرجة الكلية  

   

( الجدول  )أن  إلى    (8يشير  اإل)  :(3الفقرة  الهندسة  لضمان  داريتهتم  بأول  اوال  ادائهم  بنتائج  الموظفين  بإبالغ  ة 

%(، وتعبر هذه النتيجة 84.888( ووزن مئون )2.546ى بوسط مرجح )األولحصلت على المرتبة ( تقويم تصحيح الخلل

 لضمان تجاوز الخلل بالتعاون والتسامح. لعينة الدراسة عن رضاها بكون التقويم يتابع التقويم والتصحيح اوال بأول 

(،  ة وفقا لمعايير موضوعيةداريالموظفين في الشعب اإل أداء تقويمإلى  ةداريتسعى الهندسة اإل(: )1أما الفقرة ) - 

%(، وتبين هذه النتيجة اعتماد على معايير  84.444( ووزن مئون )2.533فقد حصلت على المرتبة الثانية بوسط مرجح ) 

 ة من قبل عينة البحث.داريالموظفين في الشعب اإل أداء موضوعية صادقة وسليمة هي موضع ترحيب واهتمام في تقويم

-  ( الفقرة  )9أما  التقويم(:  مجاالت  في  الخبرة  الكتساب  المناظرة  الجهات  مع  المرتبة  تتفاعل  على  فقد حصلت   )

( مرجح  بوسط  ) 1.691االخيرة  مئون  ووزن  الخبرة %(،  56.394(  بقيمة  مقتنعة  بير  البحث  عينة  ان  النتيجة  وتبين 

التوجه لجهات    ، المكتسبة تقويم موظفيها وكون هذا الجانب ذات طابع سرن وشخصي يصعب  وفي جانب اخر في مجال 

 للكشف عنها.  أخرى

 

 : االستنتاجات

 في ضوء النتائج المتحققة نستنتج اآلتي: 

جزءاً من عمل جدن وفعال سريع التطور وشامل في   أصبحو  دارنتحيط بالعمل اإلة استطاعت ان  داريالهندسة اإل  إن -1

 استخداماته. 

ن هناك رضا شبه تام من عينة البحث لهذا التوجه الجديد ويكشف عن رببة الموظفين في المساهمة الجادة في جميع إو  -2

 المجاالت. 

ان   -3 واتضح  الدراسة  نتائج  في  الست  المجاالت  بين  تفاوت  هناك  افضل ان  تحقيق  في  فعال  بتوجه  تمييز  الرقابة  مجال 

 النتائج. 
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 وان ضعفاً واضحاً في مكانته في الوسط الجامعي وفي دوره بالتطوير واالنجاز . ،ن التخطيط احتل المرتبة االخيرةإو -4

 

 : التوصيات

 توسعاً وانتشاراً في الكلية . أكثرة بين الموظفين واإلدارات الوسطى والدنيا لتكون داريالعمل على نشر ثقافة الهندسة اإل -1

ة مما يساعد على التخلص  دارية من خالل فرق العمل الكفؤة وتمكين العاملين باعتماد الهندسة اإلداريتنفيذ العمليات اإل -2

 من المشاكل الحالية والمستقبلية. 

لتطوير   -3 استراتيجية  خطة  اإلاعداد  اإل   دارن العمل  الهندسة  لتطبيق  خاص  اهتمام  توجيه  مع  الكليات  في  داريداخل  ة 

البناء واحداث التغيير والتطوير مع   إعادةالموارد البشرية مع استخدام برامج تدريبية متخصصة تساعد على    إدارةمجاالت  

 توفير الميزانية الالزمة لذلك. 

دورية -4 بصورة  التنظيمي  الهيكل  ال  ،مراجعة  في مع  االزدواجية  عن  البعد  مراعاة  مع  الحديثة  التنظيمية  للهياكل  توجه 

 االختصاصات والمسئوليات . 

 

 : المقترحات

 ة في الجامعات العراقية.داريدراسة مقارنة لتطبيق الهندسة اإل إجراء -1

 ة.داريبالجامعات باستخدام الهندسة اإل دارندراسة تطوير اإل إجراء -2

 تطوراً ونجاحاً.  كثرالعادية للكشف عن األ ساليبة واألداريدراسة المقارنة بين الهندسة اإل إجراء -3
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