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ب

َِٰن الرَِّحيمِ 
  بِْسِم اللَِّه الرَّْحم

  

َوَما َكاَن لَِبَشٍر أَْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ وَْحيـًا أَْو  
ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب أَْو ُيْرِسَل رَُسوًال فَُيوِحَي  

  بـِِإْذِنِه َما َيَشاُء  إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ 
  )٥١( سورة الشورى األية

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
ج

  المشرف
  

 للتطوير مستقبلية رؤية( أشھُد أنَّ إعداد ھذه الرسالة الموسومة بـ
 تكنولوجيا استخدامب بغداد جامعة في التربية لكليات دارياإل

)، سيف علي حكيم( الطالبھـــا قّدم) التي تتصاالواال المعلومات
 ابن/ بإشرافي في جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة ىقد جر
، وھي جزء من متطلبات نيل العلوم التربوية والنفسية قسم  الھيثم

  ).تربويةالدارة إلا( التربية في الماجستيردرجة 
  
  
  

  التوقيع :        
  عالء حاكم الناصرد. م.: أ. ســـماال

  ٢٠١٥التاريخ :      /       /                                 
  
  
  

  توصية رئيس القسم
  

بناًء على التوصيات المقدمة من المشرف والمقوم اللغوي والمقوم 
 للتطوير مستقبلية رؤية(بـ الموسومة  رسالةالعلمي، أرشح ھذه ال

 تكنولوجيا استخدامب بغداد جامعة في التربية لكليات دارياإل
  للمناقشة.) تتصاالواال المعلومات

  
  
  

  التوقيع :       
  أبراھيم علي اعيلاسم: أ.د.  ســـماال

  ٢٠١٥التاريخ :      /       /                               
  



 
د

  إقرار السالمة اللغوية
  

 دارياإل للتطوير مستقبلية رؤيةالموسومة ( لرسالةأشھد أن ھذه ا
 المعلومات تكنولوجيا استخدامب بغداد جامعة في التربية لكليات
قد تمت مراجعتھا  )يف علي حكيمس( البللط )تتصاالواال

  والجله وقعت. ،وتقويمھا لغوياً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التوقيع:                                           
  أ.م.د. خالد عبود حمودي: سـماال                                           
  ٢٠١٥التاريخ:      /     /                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
ه

  إقرار الخبير العلمي
  

 مستقبلية رؤية(بـ الموسومة  لرسالةاعلى  ني اطلعتأشھد أن
 تكنولوجيا استخدامب بغداد جامعة في التربية لكليات دارياإل للتطوير

وقد تمت  )سيف علي حكيم( للطالب) تتصاالواال المعلومات
، لحة من الناحية العلمية للمناقشةمراجعتھا وتقويمھا ووجدتھا صا

  وألجله وقعت.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التوقيع:                     
  أ.م.د.حيدرعلي حيدر :ســماال                                               

  ٢٠١٥/    التاريخ:      /                                           
  

  

  

  
  
  
  
  



 
و

  إقرار لجنة المناقشة
  

لرسالة طلعنا على اانشھد نحن أعضاء لجنة المناقشة بأننا قد 
 في التربية لكليات دارياإل للتطوير مستقبلية رؤية(بـ الموسومة 

) التي تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا استخدامب بغداد جامعة
في محتوياتھا  الطالبوقد ناقشنا  ،)سيف علي حكيم( الطالبھا قّدم

 ماجستير وفيما له عالقة بھا، ونعتقد أنھا جديرة بالقبول لنيل شھادة ال
  وبتقدير (             ). في التربية (اإلدارة التربوية)

  
  

  التوقيع:                                           التوقيع:
  أ.م.د.عالء حاكم محسن:مــساال   عبد الزھرة محسن  أ.م.د.منتھى :مــساال

  ومشرفاً  عضـــــواً                                      رئيس اللجنة
٢٠١٥/     /   :التاريخ                  ٢٠١٥/     /     التاريخ:

    
  

   التوقيع:                                           التوقيع:
م.د.سراب فاضل مخيبر          :مــساالأ.م.د.رجاء قاسم الزم                 :مــساال

  عضـــــواً                                         عضـــــواً 
                  ٢٠١٥:   /     /التاريخ                     ٢٠١٥/     /      التاريخ:

      
      

 الھيثم/ ابنمن مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة /  رسالةصدقت ال
  جامعة بغداد على قرار لجنة المناقشة

  التوقيع:
  
  

  األستاذ المساعد الدكتور خالد فھد علي                           
  الھيثم ابنعميد كلية التربية للعلوم الصرفة / 

  ٢٠١٥التاريخ:      /     /                             



 
ز

  اإلھداء
  

ً  الحاضر - نتظر عطاءً أعطي وال أن أمني لّ إلى من عَ    ... دائما
  كثراطيّب هللا  أبي                                                            

  
            ...قدامھاأختارھا هللا لتكون الجنة تحت اإلى َمْن 

  كأمي أطال هللا في عمر                                                     
                                                                                                     

  إلى َمْن يزدھر األمل بلقياھم وتحلو الحياة بقربھم...         
                  أخي وأختي                                                                    

  
  إلى أعز َمْن أحّب قلبي فكانت نصف الروح والجسد ...   

    زوجتي                                                                         
  

  ...إلى أحبتي ونور عيني وفلذات أكبادي
  علي...عز...عسل                                                             

  
  ...  الحياة ھذه في قوتي منھم ستمدُ ا من إلى

  األحبة واألھل واألصدقاء                                                    
  
  متني كيف أحبو في درب الكلمة...لّ إلى من عَ  

   مدرستي                                                                       
  
  

  عتزاز ثمرة جھدي المتواضعأھدي لكم بكل ا
  
  
  
  

  



 
ح

  متنانوا شكر
ِ  بِْسمِ  نِ  هللاَّ ْحَمٰ ِحيمِ  الرَّ   )٧ية () سورة إبراھيم االلَِئْن َشَكْرُتْم َألَزِيَدنَُّكمْ ( الرَّ
 المصطفى نبينا أجمعين الخلق سيد على والسالم والصالة العالمين رب  الحمد
  . الدين يوم إلى وااله ومن المنتجبين، وصحبه الطاھرين الطيبين وآله األمين الھادي

  
 عالء الدكتور المساعد األستاذ الى حترامواال متنانواال الشكر بوافر أتقدم أن يسرني
 من لي قدمه ولما البحث، ھذا على العلمي شرافباإل تفضل الذي الناصر حاكم

  .البحث ھذا أنجاز على ساعدت سديدة آراءو علمية، توجيھات
  

 األستاذ(السمنار لجنة أعضاء األفاضل األساتذة الى متنانيوا شكري أقدم ان ويسرني
  براھيمإ كاظم براھيمإ الدكتور واألستاذ السبتي الھادي عبد جميل المتمرس الدكتور

الدوري والدكتور أحمد علي محمد  أحمد هللا عبد محمود الدكتور المساعد ستاذاألو
  .)  الجبوري

  
 التربوية العلوم قسم رئيس الفاضل األستاذ إلى متنانيوا شكري أقدم أن ويسرني
 المساعد األستاذ الدراسة مدة لاطو عنا األول المدافع كان الذي السابق والنفسية
والشكر موصول أيضاً  ،عتزازوأ حتراما تحية مني فله ،الربيعي جبار فاضل الدكتور

 الدكتور األستاذ رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية الحالي الفاضل األستاذ إلى
  لما أبداه من تعاون ومساعدة فله مني كل الشكر والتقدير.   علي براھيمإ سماعيلإ

  
ورة العميري والدكت فاضل سراب كل من الدكتورة  الى متنانيا وعظيم شكري وافرو

 معي السخي ملكرمھ اعيل تركيسمإستاذ مثنى االمي فيصل أحمد والزميل العزيز
 على الباحث وساعدت البحث غنتأ علمية مصادر من قدمه ولما الدراسة، مدة طوال

  . الجزاء خير عني هللا فجزاھم..  العمل ھذا تمامإ
  
ومحمد  زيدان وحيدرغالب علي عمرأزھر( صدقاءاأل الى وتقديري شكريو

  . المصادر وتوفير معنوي دعم من رسالتي نجازإل لي قدموه ما لكل) مرزوك
  
 علومال قسم و الھيثم ابن التربية كلية مكتبة في العاملين جميع بالثناء خصأ كما

قتصاد مكتبة كلية اإلدارة واالو الرشد ابن/التربية كلية ومكتبة والنفسية التربوية
 ھذه نجازإ لغرض خدمة من لي قدموه لما والمكتبة المركزية بغداد جامعة ومكتبة
  . الرسالة
ً  لي قدم من كل شكرأ الختام وفي ً  وأ مساعدة وأ نصحا  بھذا القيام سبيل في توضيحا

 خرآو عليھا طلعا من كل الرسالة بھذه ينفع نأ وتعالى سبحانه هللا سالأ كما العمل،
    .وآله وصحبه  محمد على والسالم والصالة العالمين رب  الحمد نأ دعوانا

  الباحث                                                       



 
ط

  المستخلص
  

 ،ت في العالمتصاالن التطور الھائل في منظومة تكنولوجيا المعلومات واالإ
عامة قتصادية والسياسية والثقافية واال جتماعيةاالأثٌر كثيراً بالجوانب الحياتية و

  في تسيير الكثير من األمور. لتعليمية خاصة، إذ أصبح لھا دور كبيروالتربوية وا
  
يمكن ان تنتقل من القرن  وال بد من القول ان المؤسسات والمنظمات ال   

لوجيا المعلومات وذا أفادت من تكنإ إالن الى القرن الحادي و العشرين العشري
 ،ير من المميزات وفي شتى المجاالتالكث فر ھذه التكنولوجياات، حيث توتصاالواال

  اتھا على نطاق واسع .استخداموأصبحت 
  

 التعليمية للمؤسسات والمعلوماتي التكنولوجي الجانب فيعوز ھناك أيضاً و
 وھو،  لتالفيھا عندھا الوقوف الى بحاجة ذاتھا بحذ مشكلة لمثي الذي االمر الجامعية

 المعلومات لتكنولوجيا بغداد جامعة في التربية لكليات التحتية افتقارالبنى يعني ما
  .تتصاالواال

  
 التكامل عدم في يؤثر ما وھو التكنولوجيا ھذه استخدام في ضعف ووجود   

 بيانات قاعدة وجود عدم عن فضالً  التربية وكليات الجامعة رئاسة بين والتنسيق
 ذلك وتمثل،  وأدائھا عملھا في التقليدية الممارسات حبيسة جعلھا ما وھو،موحدة

 االقسام معظم في االلكتروني التشغيل حساب على اليدوي التشغيل نظام استخدامب
 والجھد الوقت في ھدر الى أدىكله  ھذا ، الجامعة في التربية لكليات التابعة

  .العمل في المبذولة والتكاليف
  

 في الكليات تعيشھا التي المشكالت ومعالجة والتطوير اإلصالح عملية إن
 كليات باألخص ومنھا الكليات ھذه داخل يجري بما التفكير تتطلب بغداد جامعة
 واقعھا في حدثي ما على الوقوف التطوير عمليات تتطلب إذ العلمية وأقسامھا التربية
 واألنظمة القوانين ذلك في بما التطويرية العلمية المستقبلية الرؤية رسم على والقدرة
 أساليب استخدامب اال يتم ال وھو،  فيھا والعاملين اإلدارية والقيادات التنظيمي والھيكل

 وتسھل تسھم أن شأنھا من التي تتصاالواال المعلومات وتكنولوجيا الفعال تصالاال
  .الكليات لھذه المطلوبة األھداف الى للوصول جراءاتاإل
  

 بغداد جامعة في التربية لكليات اإلداري التطوير اجراء يستدعي كله ذلك
 تساعد التي المستقبلية والدراسات البحوث جراءإ عن طريق اليوم اليه تكون ما أحوج
  .والمعرفي والتكنولوجي اإلداري والتطوير التغيير جراءإ على

  
 أن في تتعلق دراستھا من بد ال مشكلة ھنالك أن لنا يتضح تقدم ومما
تسير  زالت ما بغداد بجامعة التربية كليات في القائمة والتنظيمية اإلدارية التشكيالت



 
ي

 تتصاالواال التكنولوجيا استخدام الى تفتقر وأنھا تقليدية إدارية أساليب وفق على
 نظام وجود عدم عن فضالً  ، واإلدارية العلمية أقسامھا في اإلداري العمل في الفعال
 الكليات بين وما الواحدة الكلية داخل التشكيالت ھذه بين ما للمعلومات متكامل
 يجعل الذي االمر تصالاال قنوات في ضعف وجود يؤكد ما وھو األخرى المناظرة

ً  الكليات ھذه أداء ، تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا درب في تحبو ويجعلھا ضعيفا
 ً  رؤية عتمادبا تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا توظيف الى الكليات ھذه حاجة أيضا

 موضع وذلك، التكنولوجيا ھذه استخدامب الكليات لھذه اإلداري األداء لتطوير مستقبلية
 األثر لھا مشكلة وصفهب الباحث ھتماما الموضوع ھذا نال وقد الحالي البحث ھتماما

 في تتصاالواال المعلومات وتكنولوجيا اإلدارة مجال في عمله خالل ومن الواضح
 العقبات يذلل ما الموضوع بھذا البحث في لعل الھيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربية كلية
 الدراسة ھذه بنتائج الخروج عن طريق الكليات ھذه في المشكالت لھذه الحلول يجادإل

  .المطلوبة األھداف تحقيق في يسھم منطلقاً  لتكون وتوصياتھا
  

ً  األكثر الدراسات من واحدة المستقبلية الدرساتّد تعو  ،اليوم العالم في رواجا
 أكثر نساناإل يجعل ما وأن العامة الحياة في متعددة مجاالت الى تمتد أصبحت إذ
ً ا  الفرد يجعل مما وتشعبھا الحياة تعقد ھو عليه والتعرف المستقبل دراسة في ھتماما

  .وتھيؤاً  استعداداً  أكثر يكون ان يحتاج إلى
  

 الكليات في التربوية اإلدارة تواجھھا التي التحديات على التعرف ھميةاأل ومن
ً  التغيرات تسارع ومنھا تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا استخدام في ً  كما  في ونوعا
الم في ةوالدينامي التغير في بالسرعة يتسم حولنا العالم أصبح إذ األعمال بيئة اد  ع  تك

  .  وجديد قديم ھو ما بين والمكانية الزمانية الحدود فيه تتالشى

 اومحتواھ التعليم اساليب في والتكنولوجي العلمي التقدم تأثير عن التنبؤات نإ
ى ؤديت قد ة سياسات ال ى تھدف تربوي رات تشجيع ال ا المرغوب التغي  وتخفيف فيھ
ةجتماعواال قتصاديةاال العوامل بين للتوازن وسيكون فيه ،مرغوب غير ھو ما حدة  ي
ة تحديد في تأثير التنمية سبيل في ة طبيع د في بخاصة وسيساعد التربي ة تحدي  األھمي

ة العلم المتعلق ا ب ي والتكنولوجي د ف ة تحدي ة طبيع إ. التربي ان ذاف ك ك ز ھنال ى تركي  عل
دم ى قتصادياال التق م دور وعل ا العل ي والتكنولوجي ھاماإل ف ذلك س دم ب أن التق ط ف  نم
  . التكنولوجيا بمتطلبات واسع نطاق على شكله سيتحدد التعليم

 على والمعلومات تتصاالواال التكنولوجيا تأثير دراسة في المفيد من لعلذ إ
 بطريقة الراھنة األھمية ذات ضوعاتالمو تحليل تحاول انھا في التربوية اإلدارة
 ، المؤسسات ھذه في الحاصلة اإلدارية المشكالت تجاوز على تساعد وسھلة مختلفة

 بغدادكليات التربية بجامعة  في تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا استخدام نإ إذ
 مما أفضل وضع الى نتقالاال ثم،  الحالي واقعھا على للتعرف أوسع مجال الى يؤدي
 ملونالعا يؤديه الذي اإلداري والتربوي العمل في مشكالت يخلق لن ھذاو. عليه ھو



 
ك

 للمعلمين سيتيح التعليم في الحديثة والتقانات التاآل استخدام نإو في ھذه المؤسسات
 العمل من بدالً  الطالب من صغيرة جماعات مع عملھم ييسر مما أخرى بمھام القيام
  . العدد كبيرة قاعات في

 بالحداثة يتسم نهأل كبيرة أھمية يكتسب الموضوع ھذا مثل دراسة نإ
 الحاجة عن فضالً ، التربية بكليات المتمثلة الجامعية المؤسسات ھذه في والعصرية

 الى كذلك الحاجة وتبدو،  فيھا تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا تطبيق الى الماسة
 لتالفي بغداد جامعة في التربية كليات في اإلداري للتطوير مستقبلية رؤية وضع

  . فيھا اإلداري بالواقع النھوض ومحاولة وتجاوزھا المشكالت
  
  -: باآلتي البحثھذا  أھمية تتجلىذ إ
ً  أمراً  أصبحت تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا أن  -١  الجامعية المؤسسات في ملحا

  .خاصة بغداد جامعة في التربية وكليات
 لھذا المستقبلية الرؤى رسم دون من يتحقق ال التربية كليات في اإلداري التطوير نإ  -٢

  .البحث ھذا في يتجسد ما وھو ،التطوير
 عمليات في التربية ولكليات للجامعات مفيدة معلومات البحثھذا  فرايو أن يمكن  -٣

  . للعاملين األداء وفي اإلداري التطوير
  .الحقة وبحوث لدراسات مھمة خطوة البحث ھذا ليمث  -٤
  

  : إلى البحثھذا  ھدف إذ
 التطوير في تتصاالواال المعلومــــات تكنولوجيــــا استخدام واقع على التعرف -١

  .بغداد جامعة فـــي التربيـــة لكـــليات اإلداري
 المعلومات تكنولوجيا استخدامب اإلداري للتطوير مستقبلية رؤية وضع -٢

  .تتصاالواال
           ومعاونيھم بغداد جامعة في التربية كليات عمداء على البحثھذا يقتصرو
 الدراســـــي للعام اإلداريــة والوحدات الشعب ومدراء العلمية االقسام ورؤساء
٢٠١٥-٢٠١٤.  

 العلميــة األقسـام ورؤساء ومعاونيھـم الكليات عمداء من البحث مجتمع يتكون
 عمداء) ٥( منھم فرداً ) ٢٤٢( عددھم والبالغ داريةاإل والوحـدات الشعـب ومدراء

) ١٥٣(و داريـةإ شعبـة مديـر) ٤٣(و علمي قسم رئيس) ٢٧(و عمـيد معاون) ١٤(و
              الدراسي للعام بغداد لجامعـة التابعـة التربيـة كليـات فـي داريـةإ وحدة مدير

  .) م٢٠١٥-٢٠١٤( 
 راعى وقد ، الكلي البحث مجتمع من فرداً )١٦٩(من مكونة عينة ختيارا تمو
 حيث من البحث مجتمع طبقات في ختـالفواال التبايـن حسب التوزيع الباحث
  تمثل البحث مجتمع الى العينة نسبة كانت إذ العمـل، ومكان الوظيفي المنصب

  العشوائيـة. الطبقيـة بالطريقـة%) ٧٠(
 استخدام واقع على للتعرف ھماادحإ للبحث أداتي ببناء الباحث قام ولقد

 فـــي التربيـــة لكـــليات اإلداري التطوير ت فيتصاالتكنولوجيا المعلومات واال



 
ل

 استخدامب اإلداري للتطوير مستقبلية رؤية بوضع خاصة واألخرى ،بغداد جامعة
 ھناك نأ البحث نتائج أظھرت إذ ، دلفي بأسلوب تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا

 ً  اإلداري  التطوير في تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا استخدام واقع في ضعفا
 المعلومات تكنولوجيا استخدام لواقع المستقبلية بمؤشرات الرؤية الخروج عن فضالً 
  بغداد. لكليات التربية في جامعة اإلداري التطوير في تتصاالواال

  
  –:ستنتاجاتاالومن اھم 

  
 بتكنولوجيا تعلقةالم والمتطلبات التحتية البنى في ضعف من تعاني يةالترب كليات نإ  .١

  .تتصاالواال المعلومات
 ولم ضعيف التربية كليات في تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا استخدام واقع نإ  .٢

  . المؤسسات ھذه في منه المرجو المستوى الى يصل
 التربية كليات في اإلداري التطوير لعملية المعالم وواضحة محددة رؤية وجود عدم  .٣

  . بغداد جامعة
  

  -:التوصياتاھم 
  
 ومحاولة الجد محمل على المستقبلية الرؤية ھذه فقرات أخذب التربية كليات قيام  .١

  . مستقبالً  تطبيقھا
 ذلك في بما المفھوم ھذا مثل لتطبيقات الداعمة مكانياتاإل وتھيئة المتطلبات توفير  .٢

  .وغيرھا التحتية والبنى الموارد
 تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا تطبيقات على وتدريبھم دقيق نحوب العاملين أختيار  .٣

  .اإلداري التطوير ألجل النتائج ألفضل وصوالً 
  
  -:المقترحاتاھم 

  
بإستخدام تكنولوجيا المعلومات إجراء دراسة للتعرف على مشكالت التطوير اإلداري    .١

 واالتصاالت.

ات استخدامجراء دراسة مقارنة بين كليات التربية في الجامعات المختلفة لقياس مستوى إ .٢

 ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال

 
  
  
  

  
  



 
م

  المحتوياتثبت 
  الصفحة  الموضوع

  أ  الواجھة

  ب  قرآنيةال يةاآل

  ج  إقرار المشرف

  ج  توصية رئيس القسم

  د  إقرار الخبير اللغوي

  ھـ  إقرار الخبير العلمي

  و  إقرار لجنة المناقشة

  ز  اإلھداء

  ح  شكر وامتنان

  ل -ط  باللغة العربية المستخلص

  ن -م  ثبت المحتويات

  ع -س  ثبت الجداول

  ع  ثبت المالحق

  ١٦-١  الفصل األول: اإلطار العام البحث

  ٦ -٢  مشكلة البحث

  ١١ -٧  أھمية البحث

  ١٢  أھداف البحث

  ١٢  حدود البحث

  ١٥ -١٢  تحديد المصطلحات

  ٥٩-١٦  الفصل الثاني: خلفية نظرية ودراسات السابقة

     ٥٣ -١٧  اوال: الخلفية النظرية



 
ن

  الصفحة  الموضوع

  ٥٩ -٥٤  ثانيا: دراسات سابقة

  ٧٦ -٦٠  اجراءات البحثالفصل الثالث: 

  ٦١  منھج البحث  -١

  ٦١  مجتمع البحث  -٢

  ٦٢  عينة البحث  -٣

  ٦٤ -٦٣  البحثا اتأد  -٤

  ٦٧ -٦٤  صدق االداة  -٥

  ٦٨ -٦٧  ثبات االداة -٦

  ٧٥ -٦٨  التطبيق -٧

  ٧٦ -٧٥  الوسائل اإلحصائية  -٨

  ١٢٢-٧٧  مناقشتھاالفصل الرابع: عرض النتائج و

  ١١٨ -٧٨  مناقشتھاعرض النتائج و

    ١٢٠ -١١٩  المؤشرات

  ١٢١  ستنتاجاتاال

  ١٢٢  التوصيات

  ١٢٢  المقترحات

  ١٢٣  المصادر:

  ١٣٥ - ١٢٤  المصادر العربية

  ١٣٨ - ١٣٥  المصادر األجنبية

  ١٧٧ -١٣٩  المالحق

 A-F  ليزيةجباللغة اإلن الرسالةملخص 

  



 
س

  الجداولثبت 
    

رقم 

  الجدول
  الصفحة  عنوان الجدول

  ٦٢  وحسب المنصب الوظيفي توزيع افراد مجتمع البحث  ١

  ٦٢  توزيع عينة البحث  ٢

  ٦٤  على وفق المجاالت بصيغتھا االولية  ستبانةتوزيع فقرات اال  ٣

  ٦٦  دمجھا أو تعديلھا أو حذفھا تم التي الفقرات  ٤

  ٦٧  بصيغتھا النھائية ستبانةتوزيع عدد الفقرات على وفق مجاالت اال  ٥

  ٦٨  ستبانةمعامل الثبات وفقا لمجاالت اال  ٦

 ٦٩  على المجاالت بصيغتھا االولية ستبانةتوزيع فقرات اال  ٧

  ٧٢  دمجھا أو تعديلھا أو حذفھا تم التي الفقرات  ٨

   ٧٢  المجاالت بصيغتھا النھائية بين ستبانةتوزيع فقرات اال  ٩

 استخدام لواقع المعياري نحرافواال الحسابي والوسط المحسوبة التائية القيمة  ١٠

  التربية كليات في تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا

٧٨  

ً  نحراف المعيارياألوساط الحسابية واال  ١١   ٧٩  للمجاالت مرتبة تنازليا

ً  التخطيطلفقرات مجال  المعياري نحرافواال الحسابية األوساط  ١٢   ٨١ مرتبة تنازليا

اط  ١٣ ابية األوس رافواال الحس اري نح ال  المعي رات مج يم لفق ة والتنظ الھيكلي

ً اإلداري    مرتبة تنازليا

٨٣  

ة الثقافة التنظيمية لفقرات مجال  المعياري نحرافواال الحسابية األوساط  ١٤ مرتب

 ً   تنازليا

٨٥  

اط  ١٥ ابية األوس رافواال الحس اري نح ال  المعي رات مج ائل االلفق الوس  تص

 ً   مرتبة تنازليا

٨٧  

ويم لفقرات مجال الرقابة المعياري نحرافواال الحسابية األوساط  ١٦ ة  والتق مرتب

 ً   تنازليا

٨٩  

  ٩٥ -٩٤  على فقرات مجال التخطيط الخبراء  آراء استبانة نتائج  ١٧

  ١٠٠ -٩٩  الھيكلية والتنظيم اإلداريعلى فقرات مجال الخبراء  آراء استبانة نتائج  ١٨



 
ع

رقم 

  الجدول
  الصفحة  عنوان الجدول

  ١٠٦ -١٠٥  الثقافة التنظيميةعلى فقرات مجال الخبراء  آراء استبانة نتائج  ١٩

  ١١١ -١١٠  تصالوسائل االعلى فقرات مجال الخبراء  آراء استبانة نتائج  ٢٠

  ١١٦ -١١٥  الرقابة والتقويمعلى فقرات مجال الخبراء  آراء استبانة نتائج  ٢١

  ١١٨  على الفقرات /الجولة الثانية الخبراء آراء استبانة نتائج  ٢٢

  
  

  المالحقثبت 
  

رقم 

  الملحق
  الصفحة  عنوان الملحق

  ١٤٠  كتاب تسھيل المھمة  ١

  ١٤٢ -١٤١  جابةكتاب تسھيل المھمة / اإل  ٢

  ١٤٦ -١٤٣  االستطالعية ستبانةاال  ٣

  ١٥٤ -١٤٧  واقع الحال بصورتھا االولية استبانة  ٤

  ١٥٤  دراسة الواقع ستبانةال المحكمينالخبراء اء اسمقائمة ب  ٥

  ١٦١ -١٥٥  واقع الحال بصورتھا النھائية استبانة  ٦

  ١٦٨ -١٦٢  الرؤية المستقبلية بصيغتھا االولية  استبانة  ٧

  ١٦٨  المستقبلية الرؤية ستبانةال المحكمين الخبراء اءاسمب قائمة  ٨

  ١٧٤ -١٦٩  الجولة األولىالرؤية المستقبلية  استبانة  ٩

  ١٧٥  اء الخبراء أسلوب دلفاي / الجولة األولىسمأبقائمة   ١٠

  ١٧٧ -١٧٦  الثانية الجولة المستقبلية الرؤية استبانة  ١١

  ١٧٧  الثانية الجولة/  دلفاي أسلوب خبراء اءسمبأ قائمة  ١٢

  



  

  الفصل األول

  اإلطار العام للبحث

  

  مشكلة البحث

  أھمية البحث

  أھداف البحث

  حدود البحث

  تحديد المصطلحات
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  مشكلة البحث

  

ة ن التطور الھائل فيإ ا المعلومات واال منظوم المتصاالتكنولوجي ر ،  ت في الع راً أث  كثي

ي  ة ف ب الحياتي ةواال ةجتماعياالوالجوان ية والثقافي ة قتصادية والسياس ة  عام ة والتربوي والتعليمي

ي أإذ  ،خاصة ر ف ا دور كبي ييرصبح لھ ن األيالكث تس ورر م د .م ن وال ب ول ان م المؤسسات  الق

رن الييمكن ان تنتقل من القرن العشر المنظمات الو ادت إال إذا ن يالعشرحادي ون الى الق من  أف

ات وتكن ا المعلوم و إذ ،تتصاالوااللوجي ن المات ر م ا الكثي ذه التكنولوجي تى فر ھ ي ش زات وف مي

  .نطاق واسع  علىاتھا استخدامالمجاالت ،وأصبحت 

وم والبحوثسب اآلالحاو سھام نظم المعلوماتن أوأ ة وشؤون  لي في تطوير العل والتنمي

م أصبح أ راً الصناعة والحك ً  م ا ً  معروف ا د  ،ه في كل المستوياتب ومعترف دم بعضھمويعتق  أن التق

ال  ي مج ة ف ة اإللكترونيالجاري ا المعلوماتي دثأات وتكنولوجي ارن  تح ة تق ورة ثقافي أة ث ورة نش بث

ل أ ن المحتم ة وم رات السالكتاب ررات ن التغي وى مق ي محت تقبل وف ي المس ع ف وف تق ية س ياس

  )٣٦ص، ١٩٨٥(روفائيل ،                .تتصاالواالوساحات العلوم وفي تكنولوجيا المعلومات 

  

  -داري بقوله:التطوير اإل وقتع التي احدى المشاكلالى  )٢٠٠٩،(السالمي ويشير

ا المعلومات  استخدامالتي أعاقت عملية التطوير اإلداري ب المشاكل"ومن  ت تصاالواالتكنولوجي

ة ا وء االمني رقة أو س ل الس ة مث ات المتداول ذلك االمعلوم ث ول تخدام أو العب تضت الضرورة قس

ةالموضوعية وضع نظم وإ ة تضمن حماي ى  جراءات وتشريعات قانوني المعلومات من طرف ال

  )٢٤ص،  ٢٠٠٩، (السالمي                                                         خر" .حساب طرف آ

  

ث أن و رى الباح ن المشي وير اإلداري ب تكالم ه التط ي تواج تخدامالت ا  اس تكنولوجي

ات  االواالالمعلوم ات ت تص د البيان ات وقواع زة والبرامجي ن األجھ ة م ة تحتي ود بني دم وج ع

ة عن بعد ،وعدم وجود الخدمات المعتمدة على البرامجيات ومحركات البحت تصاالواال ث وأنظم

  ة وكذلك تسارع التغيرات كماً ونوعاً. اإللكترونيالمواقع  عن طريقاألمن السرية وكذلك الخدمات 

  

ً المالحظ كذلك فمن  ا لفكر ضعف من  تعاني مؤسسات التعليم العاليأن  أيضا في امتالكھ

الة الج فة ورس ه فلس د علي ديث تعتم وي وإداري ح تراتيجي ترب ذ س دافھا، وتنفي ة وأھ امع

دة اال اليب جدي ق وأس ديات بطرائ رات والتح ة التغي ن مواجھ تمكن م ي ت بة ك تراتيجيات المناس س

ى  ال إل ئ لالنتق ديات، وتھي ه من فرص وتح ا يحمل تقبل بم ع وتستشرف المس تتجاوز حدود الواق
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ارات جدي اً، امس د. أيض ديث والتجدي ن التح كالت دة م ا بالمش ة العلي تويات اإلداري غال المس نش

ة ا ن الروتيني ير م ط يس ان بقس در اإلمك اء ق ة واإليف ال اليومي يير األعم ة تس ة، ومحاول ليومي

ة والتعليمات وغموضھا  رة األنظم ة وكث ات اإلداري دد المستويات والحلق متطلباتھا. فضالً عن تع

اب وتناقضھا في أحيان كثيرة، مرافقاً لضيق مساحة حرية التصرف ا ة، وغي لتي تتمتع بھا الجامع

تراتيجية ال درة اإلس ا أضعف ق الي، مم يم الع ليمة للتعل د الواضحة والس ى تحدي ة عل دارة الجامعي

ة   ة ورؤي ة لطبيع تراتيجية علمي اتس ع،  متطلب ة المجتم ة، وللبحث العلمي وخدم ة التعليمي العملي

دافھا  ق أھ تطع أن تحق م تس ة ل ك أن الجامع ان حصيلة ذل ة، وك تقبلية تطويري ات مس ي توجھ وتبن

  )٢،ص٢٠١٢،العميري(                          تويات التي ينبغي أن تكون عليه. األساسية بالمس

  

ات في إن عملية اإلصالح والتطوير ومعالجة المشكالت التي تعيشھا  داد الكلي ة بغ جامع

ا ي ر بم األداخل  حدثتتطلب التفكي ا ب ات ومنھ ذه الكلي ة إذ ھ امھا العلمي ة وأقس ات التربي خص كلي

تقبلية  وير الوقوف على ما يحدثمليات التطتتطلب ع ة المس ى رسم الرؤي درة عل ا والق في واقعھ

ادات اإلنظمتطويرية بما في ذلك القوانين واألالعلمية ال املين ة والھيكل التنظيمي والقي ة والع داري

ا المعلومات  تصالأساليب اال استخدامب يتم اال وھو ال، فيھا  ال وتكنولوجي التي ت تصاالواالالفع

  ھداف المطلوبة لھذه الكليات.جراءات للوصول الى األھا أن تسھم وتسھل اإلمن شأن

  

ه ة تواج ات العراقي ي ا "الجامع لة ف ورات الحاص ع التط ف م ي التكي عوبات ف ة ص لبيئ

ن إ ا م تج عنھ ا ن ة وم رازات ، فضالً الخارجي ي إف أخر ف ك ت ات عن ذل ا المعلوم ال تكنولوجي دخ

االواال عتتص ى ض ذي ادى ال ة واف أداء الجا،األمر ال امھا العلمي ا وأقس ة وكلياتھ ار مع نحس

    بتكار والتطوير".التجديد واال و أنشطتھا العلمية وأبتعادھا عن تأدية دورھا في قيادة التغيير

  )٣،ص٢٠١٢، سميرة(                                                                            

داد بالتطوير اإليستدعي اجراء كله ذلك  ن أ ة بغ ة في جامع ات التربي  وصفھاداري لكلي

جراء اسات المستقبلية التي تساعد على إجراء البحوث والدرعن طريق إأحوج ما تكون اليه اليوم 

  داري والتكنولوجي والمعرفي.التغيير والتطوير اإل

  

ة " راءات واألوأن عملي ن اإلج د م ام بمزي ول القي ز ح وير تتمرك ال اإلصالح والتط عم

ة  ذه العملي ات األمور. في حين أن ھ المتشابھة من دون إحداث تغيير فعلي في األوضاع ومجري

املة تستھدف منھجية علمية وبمنظور مستقبلي، واتتطلب إصالحاً مختلفاً نوعياً يتم ب ستراتيجية ش

ل،  ق العم ي، وطرائ اخ التنظيم ل والمن داف والھيك ات واألھ ي السياس وير ف الح والتط اإلص
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ة  كالت القائم ة للمش والً إبداعي ي حل ة، وتبن ل الجامع ة لعم وائح المنظم ة والل وانين واألنظم والق

  )٣،ص٢٠١٢،العميري(                       ". تنطلق من معاينة ھذه المشكالت وجوانب الضعف

ال سيما العراقية منھا تواجه صعوبة في التكيف مع ھذه التطورات ون الجامعات العربية إ

ستيعاب اھا ضعف الرغبة والقدرة على فھم وفرازاتھا، وتشمل الصعوبات جوانب عديدة من بينوإ

فتقار إلى الموارد المادية والبشرية الالزمة عن األ ستعداد لھا، فضالً ھذه التطورات بھدف اال

فادة من ھذه التطورات ي جھد مالئم لتحقيق اإللدعم وإسناد مشاريع البحوث والتطوير وأ

الكامنة المرتبطة بطبيعة الجامعات و  تكاللمنبثقة عنھا. فضالً عن ذلك المشيرات اوالتغي

بتكار وإبقاء الحال ة والجمود والخوف من التجديد واالأنظمتھا اإلدارية القائمة على البيروقراطي

األزمات التي مرت بھا الجامعات العراقية نتيجة الحروب عن الظروف الصعبة و كما ھو، فضالً 

                          )٣،ص٢٠١٢،سميرة(                                                                               والية.المت

وير اإلداري الإ ل اال إ ن التط ادات اإليحص دى القي ة ل اك قناع بح ھن ي ذا أص ة ف داري

ودة واإل ى الج ول ال االوص لتق ً وأ ، ن بالعم ا ون لأ يض ى ن يك رة ال ي النظ ذري ف ر ج ديھم تغي

اط ، "واتكنولوجيا كجزء اساسي للتطوير اإلال ات ونظم داري وليس عامل أحب اد قاعدة البيان عتم

  دارية والتعليمية بسرعة ودقة". المعلومات لتسھيل سير العملية اإل

  )٩٣، ص٢٠١٢(السامرائي،الناصر ،               

  

ؤتمكدت العديد من الدراسات واوا م تحظ بالم ة ل دوات أن اإلدارة التربوي ام رات والن ھتم

ى عجز ذي أدى ال ي األمر ال ة التحديات واال بالغ وتطوير فعل د اإلدارة عن مجابھ ارات، ولق بتك

ام  د ع ذي عق الي والبحث العلمي) ال يم الع ؤتمر وزارة التعل ى ٢٠٠١أشار (م أن "التنظيم في  إل

اده العلمي ذ ابع م يأخ ة ل ات اإلدارة الجامعي ع المھم امعي وتوزي ل الج ي العم وعية ف ة والموض

ي  ي والتقن ور العلم ا للتط ة وضعف مواكبتھ ل التنظيمي اء الھياك ؤليات وبن والصالحيات والمس

 )                          ٢٠٠١(وزارة التعليم العالي ،                                                                  المعاصر". 

  

ام وكذلك الندوة العلمية المقامة في الجامعة العراقية في  وان (التطوير  ٢٠١٣ع تحت عن

)التي شخصت "الضعف في االداء اإلداري تتصاالواالتكنولوجيا المعلومات  استخداماإلداري ب

ا المعلومات  د من تكنولوجي فضالً ت تصاالواالللمؤسسات الجامعية واألبتعاد عن كل ما ھو جدي

ة مظاھر دعوة الى الحاجة الى تبسيط اإلال عن ا ضرورة ملحة الزال ة  بأعتبارھ جراءات اإلداري

ارة حل التي تمر بھا ووجوب التغير االالخلل والتعقيد في الخطوات والمرا ستراتيجي الذي ھو عب
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ه بغرض  تقبلي مرغوب في عن تحرك الجامعة والمؤسسة بعيداً عن وضعھا القائم تجاه وضع مس

  )٢٠١٣(الجامعة العراقية ،                        ز ميزتھا التنافسية بين الجامعات" .    رفع وتعزي

  

دت و ي عق داد الت ة بغ ي جامع ة ف ة المقام دوة العلمي ام أشارت الن وان  ٢٠١٤ع تحت عن

التي اكدت وجود ھياكل الموارد البشرية لمستقبل أفضل ) ستثمار االصالح االداري وا (رؤية في

ة روت ورات بإداري ة التط دم مواكب ي اإلدارة وع ة ف ة ومركزي تخداميني ا اس ي الوس ة ف ئل الحديث

ة ي الم اإلدارة وھي بمنزل ه التطوير اإلداري ف ة ، واكدت ايضاً  مشكالت تواج ؤسسات الجامعي

ة إ ل التنظيمي ة وتطويرالھياك اءة وفاعلي ات بكف ادة المؤسس ى قي ادرة عل ة ق ادات إداري داد قي ع

ة اإل رية بوالالمركزي وارد البش ارات الم ة مھ ة وتنمي تخدامداري ل  اس ة وح ة والتقني ائل الفني الوس

  )٢٠١٤(جامعة بغداد ،            ة .اإللكترونيالمخاطبات  استخدامالمخاطبات اإلدارية ب تكالمش

  

اتي للمؤسسات  يرى الباحثومما تقدم  وجي والمعلوم اك عوزاً في الجانب التكنول أن ھن

ذي يالتعليمية الجام اجعية االمر ال ا تحت ل مشكلة بحذ ذاتھ ذا  مث ا ، وھ دھا لتالفيھ ى الوقوف عن ال

ا المعلومات  داد  لتكنولوجي ة بغ ة في جامع ات التربي ة لكلي ار البنى التحتي . تتصاالوااليعني افتق

ؤثر استخدامووجود ضعف في  ا ي في عدم التكامل وضعف في التكامل  ھذه التكنولوجيا وھو م

ا ، ن رئاسة الجامعة وكليات التربية فضالً عن عدم وجود قاعدة بيانات موحدة والتنسيق بي وھو م

ك ب، جعلھا حبيسة الممارسات التقليدية في عملھا وأدائھا  دوي  استخداموتمثل ذل نظام التشغيل الي

ة وافي معظم االقسام التا اإللكترونيعلى حساب التشغيل  ة في الجامع ات التربي ة بعة لكلي زدواجي

  كل ھذا أدى الى ھدر في الوقت والجھد والتكاليف المبذولة في العمل.، لعمل ا

  

ق في  ومما تقدم يتضح لنا أن ھنالك مشكلة ال    ة أن التشكيالت اإلبد من دراستھا تتعل داري

ة على زالت تسير  ة بغداد ماوالتنظيمية القائمة في كليات التربية بجامع ة تقليدي اليب إداري وفق أس

ر ال تخدامى تفتق ا اس االواال التكنولوجي ة  ةالفعالت تص امھا العلمي ي أقس ل اإلداري ف ي العم ف

ة ،فضالً واإل ة  داري ذه التشكيالت داخل الكلي ين ھ ا ب دم وجود نظام متكامل للمعلومات م عن ع

وات اال وھوخرى الكليات المناظرة األالواحدة وما بين  االمر  تصالما يؤكد وجود ضعف في قن

ً داء ھذه الكليات الذي يجعل أ ا المعلومات  ضعيفا و في درب تكنولوجي ا تحب  ،تتصاالواالويجعلھ

ً أ ا المعلومات  يضا ى توظيف تكنولوجي ادبات تصاالواالحاجة ھذه الكليات ال تقبلية  عتم ة مس رؤي

وير األ اتاإلداء لتط ذه الكلي تخدامب داري لھ ك موضع ا اس ل ذل ا ، وك ذه التكنولوجي ام ھ ذا ھتم ھ

ا األ وصفهام الباحث بھتمنال ھذا الموضوع أقد و ،البحث  رمشكلة لھ ه في الواضح ومن  ث عمل
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ن/في كلية التربية للعلوم الصرفة ت تصاالواالدارة وتكنولوجيا المعلومات مجال اإل ثم  اب  لعل الھي

ق  يجاد الحلول لھذهبھذا الموضوع ما يذلل العقبات إل البحث ات عن طري ذه الكلي المشكالت في ھ

ً الخر   ھداف المطلوبة.يسھم في تحقيق األ وج بنتائج ھذه الدراسة وتوصياتھا لتكون منطلقا
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  ھمية البحثأ

  

ً المستقبلية واحدة من الدراسات األالدرسات تعّد  ا ر رواج وم ،إذ أفي  كث الم الي صبحت الع

ة وتمتد الى  اة العام ا يجعل اإلنسمجاالت متعددة في الحي ر اأن م ً ان أكث ا تقبل ب ھتمام دراسة المس

  .اً وتھيؤ كثر استعداداً ان يكون أ يحتاج إلى والتعرف عليه ھو تعقد الحياة وتشعبھا مما يجعل الفرد

ذا  "لقد ا سيحمله ھ الم تضع تصورات وتوقعات لم دأت معظم المؤسسات في دول الع ب

تمكمج الالزمة لمواجھتھا مما يتطلب إالقرن ورسم السياسات والبرا ادم وت ن دارات تفي دورھا الق

  ".الالزمة لھامن استيعاب التحوالت المنتظرة ووضع البدائل والحلول 

  )٤١١ص، ٢٠٠٤،رياض(

ع األ درك الجمي ي العصوي وجي ف ي والتكنول دم العلم ه التق ذي يؤدي ر ال ي ث الي ف ر الح

دم في تغيمجاالت الحياة ،وقد أ رد وعمليسھم ھذا التق ى ت دول ار المجتمع وحاجات الف الم عل لع

دارة ھي العمود والمدخل ة للمتطلبات الجديدة للمجتمع واألفراد واإلستجابمسايرة ھذا التطور واال

  )١١٩ص، ٢٠٠٨،حسين(                                                                          االساسي.

  

ة والتكنولإ ورات المعرفي ع الث امعي م يم الج رورة ن التعل بح ض ة أص ن ملحوجي ة م

ة لإلعدإضرورات  ات البشرية ، المؤھل ع المستوى الفكري اد الطاق اج والبحث والتطوير،ورف نت

  ) ١٤٣،ص٢٠٠٠،عمار(                                           والثقافي العام للحالة التعليمية للسكان.

  

ة الصدارة ماوكانت الجامعة و وأ مكان د ،إذزالت تتب ه توجھات  تع ق من ذي تنطل ر ال المنب

ة. فھي آو اة المختلف راء وتوصيات المفكرين والعلماء ورواد اإلصالح والتطور في مجاالت الحي

دم المجتمع  يم الجامعي يكون تق اءة التعل دار كف ة ،وبمق مركز إشعاع لكل جديد من الفكر والمعرف

ن  ه، م ة ورقي ا الرئيس م مھامھ ن أھ ق أن م اإمنطل داد المالك ز ع لم مراك ة لتس ة المؤھل ت اإلداري

ي  اء ف ل والبن تىالعم طة اال ش االت واألنش ى جتماعيالمج رض عل ة تف ورات التقني ة. وأن التط

ا و اص مالحقتھ ه خ ة بوج ام والجامع ه ع ع بوج ات االمجتم ق أولوي ى وف ا عل تيعابھا لتطبيقھ س

ى اإلأو اعد عل ا يس ا، مم ة وبيئتھ توى الجامع ى مس ة عل ات معلوماتي ھامحتياج ي س ي  الحقيق ف

ا  ة بأبعادھ وي حصانة الجامع ع، ويق اء المجتم المنافسات العالمية في اإلنتاج الفكري والعلمي وبن

  )١٥،ص٢٠٠٠،صالح(                       .مأموالً  مأمونة ومستقبالً  المختلفة مع إعطائھا مكانةً 
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األھمية في الواقع  مجاالت األعمال، فھي في غاية جميعوإذا كانت اإلدارة مھمة في 

األكاديمي، بحكم موقعه المفترض في قيادة المجتمع بالفكر والمعرفة، وذلك لتحقيق التنمية 

  )٦٩،ص١٩٩٥،وجيه(                                                والتقدم على أساس علمي.
  

ى اإللكترونيوأن اإلدارة  ة بھدف تحس استخدامة تقوم عل ين أداء اإلدارة التطورات التقني

ذلك ت التربوية وتبادل المعلومات في أقصر ة وب ة عالي ا بدق د ،وتوفيرھ ل جھ  ؤديوقت ممكن وأق

ى  خم البن ل تض ي ظ ة ف ات التعليمي رارات والسياس اذ الق كالت واتخ ل المش ي ح ياً ف دوراً اساس

  )٢٢٢-٢٢١،ص ٢٠٠١،احمد(                                       اإلدارية التربوية وتوسعھا.    

  

ة و ً اإلدارة الجامعي ا ة ذات  أيض ة الحديث ال التقني زة وإدخ ن األجھ ة م ى مجموع اج إل تحت

ذي يسّخر  ل ال النظم اإلدارية الفاعلة التي تستخدم اإلمكانات المادية والموارد البشرية لألداء األمث

  )  ١٥،ص٢٠٠٠(الشافعي،                 قدراتھا لتوفير كل مقومات النجاح الكفيلة لبلوغ األھداف.

  

ن و ديمك وب  ع ات (الحاس ا المعلوم ي تكنولوجي ورات ف االواالالتط د أتتص م ) أح ھ

قاألستجابة لھا  المؤسسات التعليميةالتغيرات التي تتطلب من  ة في  عن طري أحد العناصر المھم

    .تحقيق الميزة التنافسية  عّدھاالتي تحاول  للمؤسسة ستراتيجية العامةصوغ ال

  )٢١ص، ٢٠١٠(السامرائي،                                     

 ٢٠١٢ ) في عامداري في المؤسسات الحكوميةلمؤتمر العربي الثاني للتطوير اإلا(كد  وأ

ة اإل الذي عقدته وانالدار العربية للتنمي ة تحت عن ا المعلومات)(م داري ة أ ستجدات تكنولوجي ھمي

رھذا الموضوع في تعشيق  ة  الفك ا المعلومات من جھ ة وتكنولوجي ة من جھ والممارسة اإلداري

ة،  ا بطر إذثاني ات ويعاملھ توعب العملي كل والمضمون ائيس ي الش دة ف ا خصائص جدي ق تمنحھ

ات تكنو ى أسس وتطبيق وء عل اء الض دف إلق أثير، وبھ اليب والت ات، عرض ألس ا المعلوم لوجي

ة، ندماج بين األ نظم اإلداري ة وال تقبل واالنظم الرقمي تجاھات التطوير اإلداري في استشراف مس

  )٢٠١٢(الدار العربية للتنمية االدارية،                          .ظل مستجدات تكنولوجيا المعلومات

  

ارت  ل(وأش ة باب ي جامع دة ف دوة المنعق ام ) الن ا  ٢٠١٤ع وان (دور تكنولوجي ت عن تح

ى أ في تطوير مؤسسات الدولة)ت تصاالواالالمعلومات  د ال الم جدي تقبلية لع ة مس ة رؤي ة تھيئ ھمي

  )٢٠١٤(جامعة بابل،                                       داثة والتكنولوجيا المعلوماتية.      يتسم بالح
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ا و أثير التكنولوجي ة ت ي دراس د ف ن المفي ل م االوااللع ة ت تص يوالمعلوماتي دارة اإل ف

ل الموض في انھاالتربوية  ةاأل ذات وعاتتحاول تحلي ة مختلف ة بطريق ة الراھن ھلة تساعد وس ھمي

ا المعلومات  استخدامن إذ على تجاوز المشكالت اإلدارية الحاصلة في ھذه المؤسسات،إ تكنولوجي

م األ مجال أوسعدارة يؤدي الى في اإلت تصاالواال ى وضع للتعرف على واقعھا الحالي ث ال ال نتق

ه. قأن و أفضل مما ھو علي ن يخل ذا ل ة ف تكالمش ھ ذي يؤديي بطال  عامل وموظف أ هالعمل ال

ى عمل آوالوقت  ةو ثالثنين أثيمكن تقسيمه على أ ،إذاحد يدوياً و ه ال خر المتبقي يمكن التوجه ب

ي ھ د يعن ات وق ي جماع ر ف يم أكث ة لتعل يح الفرص ل او يت دد أق ية ذات ع ات دراس اً قاع ذا عملي

ين القحديثة في التعليم والتقانات ال التاآل استخدام نإذ إ.صغرأ ام أسيتيح للمعلم ام بمھ ا ي خرى مم

   في قاعات كبيرة العدد. من العمل مع جماعات صغيرة من الطالب بدالً  ييسر عملھم

  

ا في المؤسسات تصاالواالن تكنولوجيا المعلومات إ ة باتت ضرورة ملحة لتطبيقھ ت عام

يما  ة خاصة ،والس وجوالتربوي ي األح ة ھ ات التربي ذلك ب ان كلي فل ة ھا كليوص ة معني ات تربوي

 ً   ) وھو ما ينعكس على المخرجات بصورة عامة .بإعداد وتأھيل الطالب (تربوياً وفكرياً وتقنيا

  

ى  ن التنبؤات عن تأثيرإ ؤدي االتقدم العلمي والتكنولوجي عل د ي واه ق يم ومحت اليب التعل س

وتخفيف حدة ما ھو غير مرغوب الى سياسات تربوية تھدف الى تشجيع التغيرات المرغوب فيھا 

في سبيل التنمية تأثير في  والسياسية  ةجتماعيقتصادية واالوسيكون للتوازن بين العوامل اال، ه في

د األتحديد طبيعة ال العلم والتكنوتربية وسيساعد بخاصة في تحدي ة ب ة المتعلق د ھمي ا في تحدي لوجي

دم اذإطبيعة التربية .ف ى التق ز عل ك تركي ان ھنال ا في قتصادي وعالا ك م والتكنولوجي ى دور العل ل

  سھام بذلك التقدم فأن نمط التعليم سيتحدد شكله على نطاق واسع بمتطلبات التكنولوجيا .اإل

  

دعم اإلدارة في مجاالت يلة ل ات في الوقت الحاضر الوس ذه التقني ة لقد أصبحت ھ ا كاف ، ھ

واضح  بنحووبدأت تعلن ، عاليتھا اإلدارية ف بجميعھذه التقنيات  استخداموبدأت العديد من الدول ب

الل المكإ ا، وح ي دوائرھ ة ف الن إنن اء الحكومإع ى ة اإللكترونيات نش زة عل ات األجھ ق تقني وف

داتتصاالواالبرمجيات و ذه . وھذه التقنيات الثالث ال تستطيع أن تحقق أھ ال ھ ة أعم فھا في مكنن

اعلين في دون أن يكون عنصرا الموارد البشرية امن الدوائر  ة ف لمتخصصة والمعلومات اإلداري

ات  استخدامفان عملية  عملية المكننة. وإذا ما تكاملت مكونات ھذين العنصرين ذه التقني ستحقق ھ

ة ب تخاذ القراراتانجاز المھمات وإاألھداف المطلوبة منھا في   نحووغيرھا من الوظائف اإلداري

  )٣٢٨، ص٢٠٠٩،سمير(                                                              دقيق ومتميز.  
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ن األ ة التعوم ا اإلھمي ي تواجھھ ديات الت ى التح ي دارة رف عل ات ف ي الكلي ة ف التربوي

ً  ومنھا تسارع التغيرات، ت تصاالواالتكنولوجيا المعلومات  استخدام ً  كما ال  ونوعا ة االعم في بيئ

ي الأإذ  م بالسرعة ف ا يتس الم حولن دود صبح الع ه الح اد تتالشى في الم تك ي ع ة ف ر والديناميكي تغي

د  ديم وجدي و ق ا ھ ين م ة ب ة والمكاني نعكس ، الزماني ر ي ذا التغي ة وھ ة الخارجي ل البيئ ى عوام عل

ذا أصبح وضع ال قتصاديةة ،السياسية،االجتماعي(اال ة) ل تراتيجياوالتكنولوجي ع س ل م ت والتعام

دات أ راً الفرص والتھدي ً ضروري م ً و ا ا ي االوي مھم ة ف ة والمرون م بالديناميكي تجابة لعناصر تس س

  )١٨-١٧ ص،١٩٩٢(نوفلر،الفن،                                          دائمة التغير.خارجية البيئة ال

ا ت تصاالواالتكنولوجيا المعلومات  استخداموھنالك تحديات تواجه كليات التربية في  منھ

ب ا ا تتطل رة وأنھ تثمارات كبي ي س رات ف ات واالتغي لوكية الكلي ل وس ل العم ن مراح تغناء ع س

ر الك ل غي دي الالھياك ات ،والتح ذه الكلي ي ھ وءة ف تطيع ف ف تس ات وكي تراتيجي إلدارة الكلي س

تخدام ات  اس ا المعلوم االواالتكنولوجي ا ت تص ي أتجاھاتھ ة ف ؤثرة ومتمكن ية وم بح تنافس لتص

ة المحوسبة الرقمية وتحدي العولمة وكيف تستطي ات اإلدارة وتحدي معياري م متطلب ات فھ ع الكلي

  )٥٤، ص٢٠٠٥(قنديلجي،الجنابي،                                          المعلومات وبنيتھا التحتية. 

  

 ً ة التي  وتعمل تكنولوجيا المعلومات أيضا دة من الھياكل التنظيمي اط جدي على تطوير أنم

تويات ا دد المس يض ع ى تخف وم عل ة وااللتنظتق م بالحرك ي تتس ة الت اح وااليمي ى نفت اد عل عتم

ة األداء نية في التعرف على المآلربط فرق العمل، وتتمتع بميزات االشبكات التي ت علومات ومتابع

ور أعيم اإلووتق ات تط ا المعلوم ازات. وتكنولوجي يق ونج ة والتنس يط والرقاب ال التخط اذ ام تخ

ى ستثمار تدفق المعلومات والتاالقرارات ب رة إل درجات كبي رابط بين عناصر المنظمة، والتحول ب

  )٦٤، ص٢٠١٠(الطيطي،                                         نماذج الالمركزية وتفويض السلطة.

  

ذه  ھمية كبيرة كونه يتسمن دراسة مثل ھذا الموضوع يكتسب أإ بالحداثة والعصرية في ھ

ات ال ة بكلي ة والمتمثل ة المؤسسات الجامعي ا  ماسةالحاجة العن  فضالً  تربي ق تكنولوجي ى تطبي ال

داري في لى وضع رؤية مستقبلية للتطوير اإل، وتبدو الحاجة كذلك ا فيھات تصاالواالالمعلومات 

داد  ة بغ ة في جامع ة لتالفي المشكالت كليات التربي ا ومحاول الواوتجاوزھ داري قع اإلالنھوض ب

  ھا .في
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  -: يباآلتوتتجلى أھمية البحث 

ات إ - ١ ا المعلوم االواالن تكنولوجي راً ت تص بحت أم ً  أص ا ة  ملح ات الجامعي ي المؤسس ف

 وكليات التربية في جامعة بغداد خاصة.

وير اإلإ - ٢ ذا ن التط تقبلية لھ رؤى المس م ال ن دون رس ق م ة ال يتحق ات التربي ي كلي داري ف

 .ھذا البحثالتطوير وھو ما يتجسد في 

ات التطوير ت مفيدة للجامعات ولكليمعلوما ھذا البحثيمكن أن يوفر  - ٣ ات التربية في عملي

 .داء للعامليناإلداري وفي األ

  خطوة مھمة لدراسات وبحوث الحقة. ھذا البحث ليمث - ٤
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  ھداف البحث أ

  

  -الى ما يأتي: ھذا البحثيھدف 

  

 داريفي التطوير اإل تتصاالواال اتــــا المعلومــــلوجيوتكن استخدامالتعرف على واقع  - ١

  ي جامعة بغداد.ـــة فـــليات التربيـــكل

  

  .تتصاالواالتكنولوجيا المعلومات  استخداموضع رؤية مستقبلية للتطوير اإلداري ب -٢

  

  حدود البحث

رؤساء االقسام ومعاونيھم و عمداء كليات التربية في جامعة بغداد على ھذا البحثيقتصر 

  .٢٠١٥-٢٠١٤ي ـــــة للعام الدراســدارياإل حداتمدراء الشعب والووالعلمية 

  

  تحديد المصطلحات

  

  -عرفھا كالً من: التطوير:-١

  :)Gibson ١٩٩١ (جبسون ،

حداث التغيير في ثقافة،وأنظمة لھا تدار وفق أسس معينة ومنظمة إل(عملية مخطط 

على حل مشكالته المنظمة،وسلوك العاملين،بھدف تحسين الفاعلية التنظيمية ومساعدة التنظيم 

 ) Gibson,1991: 640(                                                        .والوصول الى أھدافه)

  ):١٩٩٥(المدھون ، الجزراوي،  

قدات، ستراتيجية تدخل في حياة التنظيم،ھدفھا إحداث تغيير في التنظيم بغية إظھار معت(ا

، حتى يتمكن التنظيم من  وممارسات إدارية جديدة يدومواقف، وقيم جديدة وھيكل تنظيمي جد

  )٥٢٤ ص،١٩٩٥ (المدھون والجزراوي،                                           .التفاعل مع البيئة)

  ): ٢٠٠٠، (القريوتي

ة ب توى المنظم ى مس تم عل ا ت ط لھ ة مخط ل إيجابي ر وتحوي ة تغيي او(عملي ث تتن االت حي ل المج

   .دارية ،والمناخ التنظيمي وغيرھا)والھياكل التنظيمية والنشاطات اإلتجاھات م واالالتنظيمية كالقي

  ) ٦٩ ص، ٢٠٠٠ (القريوتي،                                                                  
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   -عرفھا كالً من: داري:التطوير اإل-٢

  

  ):٢٠٠٩(السكارنة،

مكانات اإل ية مرغوبة في اإلدارة بھدف تحسينساسرات أمجھود الھادف الى تحقيق تغيي"ھو ال

  )٢٦، ص٢٠٠٩(السكارنة،                                       داري".اإلدارية في مجمل الجھاز اإل

  ): ٢٠١٠والي،(

تقتصر  الوأنھا ستشارية يقدم من خاللھا كل ما من شأنه إحداث التغيير إلى األفضل اوظيفة  "

  ."ھا ولكنھا مھمة كل موظف ألنھا مھمة الجميع والكل مسؤول عنھا على إدارة بذات

  )٥،ص ٢٠١٠والي، ( 

  ):٢٠١٢،سميرة(

جزئية نتيجة لخلل في  شاملة أو حداث تغييرات نوعية وكمية ،"عملية مخططة وموجھة تھدف إل

ضمن ھداف عليته ،وتعديل مساراته لتحقيق األھياكل ونظم وأساليب الجھاز اإلداري لزيادة فا

  )٢٧،ص٢٠١٢،سميرة(                                                   معطيات بيئية وزمنية معينة".

  

  :التعريف النظري

التغيير في الھيكلية والتنظيم حداث إوفق أُسس معينة ومنظمة ھدفھا على عملية مخطط لھا تدار 

  والمناخ التنظيمي. يجابي في القيم واألتجاھات واألنشطةداري والتحول اإلاإل

  

  جرائي:التعريف اإل

بما في ذلك التطوير يجابي من خالل التخطيط العلمي المنظم لكليات التربية ھو عملية التغيير األ

والثقافة التنظيمية ووسائل االتصال واإلداري  ية التنظيموالھيكلوالتخطيط تجاھات قي القيم واإل

   ستبانة المعدة لھذا الغرض. لخبراء على اإلقاً الجابات عينة اوفوالرقابة والتقويم 

  

  -عرفھا كالً من: :technologyالتكنولوجيا -٣

  

 ):٢٠٠٠، ابراھيم(

ع  جراءات التي يمكن بوساطتھا تجميع(مجموعة منظمة من الوسائل واإل وتشغيل وتخزين وتوزي

ر و ق اونش ذي يتعل تقبل ال ؤ بالمس ر والتنب ي والحاض ن الماض ات ع ترجاع المعلوم طة س بأنش

 ً ا ا، وأيض ة وعملياتھ ائف  المنظم دعيم وظ ى ت ؤدي إل ي ت ة، والت ا الخارجي ي بيئتھ دث ف ا يح بم
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وفره من معلومات في توقيت مناسب  ا ت ة من خالل م ات في المنظم ة والعملي التخطيط والرقاب

  )٣٣،ص ٢٠٠٠، اھيمابر(                                                                    لمتخذ القرار).

  ):٢٠٠٩،محمد(

ى أصحاب المصلحةنشأ(كل االساليب التي تستطيع الم ة ال ق القيم ا خل ا ة من خاللھ  ،والشأن فيھ

ة اإل م المعرف ا تض انيفالتكنولوجي االة،طرق العمل،التجھيزات،المادة،االنس ات اإللكترونيت،تص

                .عمال للمنظمة)ألالتي تستخدم في تنفيذ نشاطات ا ومختلف نظم العمل والمعالجة

   )٤٠،ص ٢٠٠٩،محمد(

  -عرفھا كالً من: :Informationالمعلومات -٤

  

  ):١٩٩٢(الدھان ، 

ً ھي و أ (بيانات ذات معنى أو المعرفة المفيدة التي تم التوصل اليھا من خالل معالجة البيانات يدويا

 ً   )١١٩ ص،١٩٩٢(الدھان،                                                                               ).اليا

  ):٢٠١٢خرون،(السالمي،وآ

اھيم التي تخص اي موضوع من الموضوعات والتي تكون ال ائق والمف ة (مجموعة من الحق غاي

  )١٥، ص٢٠١٢خرون، (السالمي،وآ                              نسان).منھا تنمية وزيادة معرفة اإل

  

   -عرفھا كالً من: :communication تصالاال-٥

  

 ):٢٠٠٠(الطائي ،  

راءات والطرق وا ن اإلج ة م ل ( مجموع ي تكف ائل الت اج وتوصيل وإلوس تخدامنت ات  اس المعلوم

  )٦٩، ص٢٠٠٠(الطائي،                 تجاه صحيحة التوقيت). تخاذ قرارات سليمة االالالزمة أل

  

 ):٢٠٠٥(الجاسم ،

ر الذي يستطيع الفرد من خالله أن يستعمل أو يستخدم أو يجم تصال( ذلك النوع من اال ين أكث ع ب

رد أو مجتمع وموجه ھذه الوسائل بشكل منف استخدامالحديثة. ويتم  تصالمن وسيلة من وسائل األ

  )٨٨، ص٢٠٠٥(الجاسم،                                  لى فرد أو مجموعة أفراد).افي ذات الوقت 
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  -عرفھا كالً من: ت :تصاالالمعلومات واالتكنولوجيا -٦

  

 ):٢٠٠٢السامرائي ، ،قنديلجي (

يب " زة الحواس ن أجھ يط م ائل االاإللكترونيخل اف الضوئية تصاالة ووس ل األلي ة مث ت المختلف

ايكروواأل ة (الم ة والبطاقي غرات القلمي ات المص ذلك تقني ناعية وك ايقمارالص كرو فلم والم

ى ختاالفيش)والمجموعات االخرى من  راعات والوسائل التي يستخدمھا اإلنسان في السيطرة عل

  ."ستثمارھا ،في المجاالت الحياتية المختلفةالمعلومات وا

  )٣٨، ص٢٠٠٢السامرائي ، ،( قنديلجي

 ):٢٠٠٣(االسكوا ، 

ة واال " طة التقني ة األنش ن كاف ات تمك ول تقني ور ح ي تتمح ة الت ة والتنظيمي ادية واألكاديمي قتص

ر األشخاص  ى نحو أسرع وأكث ان عل والمنظمات من معالجة المعلومات ونقلھا في أي وقت ومك

  )٦٢، ص٢٠٠٣(االسكوا،                                                                          .  "فعالية

  ):٢٠١٠الطيطي ، (

ا" ا وبثھ ا وتوزيعھ ا ومعالجتھ رة الوسائل في عمليات جمع البيانات وحفظھ ة كبي من  بسرعة ودق

  .    "تخاذ القرارات وحل المشكالت وتحليل البياناتاأجل المساعدة في عمليات دعم 

  )٢٣، ص٢٠١٠(الطيطي،                                                        

  التعريف النظري

ع وتخزين ومجموعة منظمة من الوسائل واإل ونشر  عالجةمجراءات التي يمكن بواسطتھا تجمي

التطوير اإلداري من خالل ترسيم وظائف عمليات  معلومات فيال استخدامتوصيل و سترجاع ووا

  . المنظمة اإلدارية في التخطيط والتنظيم واالتصال والرقابة والتقويم

  

  

  

  



 

  الفصل الثاني
  خلفية نظرية ودراسات سابقة 

  
  خلفية نظرية  -أوالً:

  
  مفھوم التطوير اإلداري  -
  اإلداريالمفاھيم المرتبطة بالتطوير  -
  اإلداريأھمية التطوير  -
  اإلداريدواعي ومبررات التطوير  -

  النشأة والمفھوم  واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  -
 واالتصاالتأھمية تكنولوجيا المعلومات  -
  واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات فوائد ومزايا -
  واالتصاالتمبررات تطبيق تكنولوجيا المعلومات  -
 الدراسات المستقبلية ... النشأة واألھداف -
  ... المفھومالرؤية المستقبلية  -
  أسلوب دلفاي في الدراسات المستقبلية -

  
  دراسات سابقة  - ثانياً:

  دراسات عراقية -
  دراسات عربية -
 دراسات أجنبية -
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  رية خلفية نظ -والً:أ

  

  -مفھوم التطوير اإلداري:

  

ھمية ھذا ن والمتخصصين ألالباحثير من ھتمام الكبياال دارياإل موضوع التطويرنال 

  ھدافھا المطلوبة.أفضل وتحقيق وتطوير المؤسسات وتغييرھا نحو األالمفھوم في بناء 

لقيادات اإلدارية في ظل األكبر لھدف الأن يكون من بد  ال اإلداريللتطوير  ن التغيير المخططإإذ 

ً  العن التقدم العلمي والتكنولوجي، والتطور الھائل الناجم  ن تكون ھذه القيادات مواكبة أبد أيضا

ومدركة للتغيير، وواعية بكيفية إدارته وحسن التعامل معه لمواجھة التحديات الناجمة عن ھذا 

             الته.           مجا جميعالتطور العلمي في 

 الستينيات عقد منذ أظھرت اإلداري والتطوير صالحاإل مجال في الدراسات من كثيراً  نإ

 النظم وتطوير صالحوإ وتجديد تغيير تنشد كثيرة مصطلحات ناآل حتى الماضي القرن في

 أساليب تطوير خالل من عامة نتاجيةاإل والمؤسسات خاصة التعليمية المؤسسات في اإلدارية

 على تشجع حديثة داريةإ أساليب تباعوا، التنظيمية الھياكل على والتعديل التغيير دخالوإ العمل

 كله وھذا، داريةواإل الفنية مھاراتھم وزيادة قدراتھم وتنمية العاملين وتدريب ،والتطوير التغيير

 التي األھداف لتحقيق المنظمة أداء تحسين وبالتالي اإلداري النظام وفاعلية كفاءة رفع في يصب

  )٧٥ ص، ١٩٩٩، (علياء                                                                     .ألجلھا وجدت

  

المدة التي تلت الحرب العالمية الثانية، إذ  فيھتمام بمصطلح التطوير اإلداري األ وبدأ

وجد رجال االجتماع والسياسة واإلدارة في مصطلح التطوير اإلداري بمعناه العلمي المعاصر 

ات ينتشرت منذ الخمسيناالمختلفة، ف ه في تخصصاتھماستخدامجديدة ومثيرة شجعتھم على  اھيممف

كانت الكتابات التقليدية واإلداري، بعد أن  عيجتماالمؤدية إلى التطوير السياسي واالالنظريات 

  )٩٦،ص١٩٩٩(الكبيسي،               صالح ضمن األطر القديمة آنذاك.  مصطلح اإل تؤكد

  

فمنھم من يرى أن التطوير اإلداري يعني ، ختلف الكتّاب في النظرة للتطوير اإلداري او

(المجھودات  أو )ضرورياً ألداء العمل المناسب (زيادة المھارة من خالل التدريب الذي يعد أمراً 

اإلدارية التي تعد إلدخال تغييرات أساسية في نظم اإلدارة مع ربط ھذه المجھودات بالتنمية 

                                                           والتقدم في المجتمع).



 ١٨الخلفية النظرية ودراسات سابقة                                         /  ثانيالفصل ال

 

المنظمة) بأكملھا، ويدار من القمة وأو انه جھد شمولي مخطط على نطاق(المؤسسة، 

لزيادة فعالية النظام عن طريق تدخالت مدروسة في عمليات النظام، ويستھدف تحسين قدرة 

ستجابته للتغيير في المعتقدات والمواقف والقيم وفي احل مشكالته وتجديد نفسه ذاتياً والنظام على 

في قيمھم ومھاراتھم وأنماط سلوكھم  تركيبه الھيكلي، كذلك تطوير العاملين عن طريق التأثير

أفضل التطورات التقنية الجديدة، ويواجه التحديات المحيطة،  بنحوحتى يستطيع التنظيم أن يساير 

عادة النظر إلباً ما يتضمن التطوير التنظيمي جاً وحيوية. وغاوان يتحرك باتجاه تنظيمي أكثر نض

  )١٤٦-١٤٥،ص٢٠١١الخالدي،(              اكل التنظيمية، وتوصيف الوظائف. في تصميم الھي

  

ً  ويقصد بالتطوير اإلداري (مجموعة التغييرات االيجابية المحملة بالقيم التربوية  أيضا

والعملية واإلدارية التي تحدث في نظام إداري تربوي في مجتمع ما وزمان ما، الھدف منه زيادة 

قتصادي واإلداري والتربوي واال جتماعيأكثر استجابة لحاجات التغيير اال فاعليته وتحقيق

    .)والثقافي المنشود في المجتمع حتى يصبح أكثر مواكبة لمعطيات العصر

  )٣٦١،ص٢٠٠٩،السيد(فاروق و                                                               

اإلداريين بالمھارات أنه "عملية تزويد  عديدة منھا مفاھيمللتطوير اإلداري كما ان 

مواجھة  والمعلومات التي تساعدھم على تحسين أدائھم في العمل ورفع مستوى كفايتھم في

ً ".   المشاكل اإلدارية "إحداث تغيرات في طبيعة النشاطات الفكرية والسلوكية داخل وھو ايضا

  )٤٧،ص٢٠١٠،ثروت(                                                                 الجھاز اإلداري".

تباع المستمر في أداء اإلدارة من خالل ومنھا ما ذكره الصيرفي بأنه " التحسين ا

  األساليب العلمية في العمل، وعالج المشكالت التي تظھر ، ودعم القدرات اإلدارية".

  )١٤،ص٢٠٠٦(الصريفي،                                   

ھو جھد مخطط له يھدف الى تطوير وتحسين األداء  دارياإل ويالحظ أيضاً أن التطوير

في المؤسسات والمنظمات الحكومية عن طريق التأثير في قيم العاملين وتطوير مھاراتھم ، 

تخاذ القرارات وحل المشكالت وخلق وذلك لتحسين قدرات التنظيم على ا وتغيير أنماط سلوكھم

  )٣٠،ص ٢٠٠العلوم السلوكية.(الفرجاني،  استخدام طريق عالقات متوازنة بينه وبين البيئة عن

  

، بل ھو عملية مستمرة تتغير مع تغيير الظروف  ليس عملية مؤقتة دارياإلن التطوير إ

فقط بل  لمام بالبيئة الداخلية لھذا الجھازال يتوقف على اإل دارياإلالبيئية لھذا فإن تطوير الجھاز 

  )١٩، ص١٩٨٥، ابراھيم(           يجب أن يكون ملماً بالبيئة الخارجية التي تعمل في محيطھا .
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  -التطوير اإلداري:المرتبطة بالمفاھيم 

  

 ،رتباطاً وثيقاً بالتطوير اإلداري والمفاھيم المتعددة ترتبط ا ك كثير من المصطلحاتلھنا

التطوير بالمفاھيم لھا عالقة مباشرة  أليھا ألن تلكالتطرق إذ يرى الباحث أن من الضرورة 

  - اإلداري ومن ھذه المصطلحات ما يلي:

  -:التغيير -١

لقد أختلف الباحثون في تحديدھم لمفھوم التغيير من حيث النظرة الى ھذا المصطلح 

 الى معينة حالة أو وضع من االنتقال ھو" معانيه أبسط في فالتغيير ،بحسب تخصصات الباحثين

 تغيير( متعمد تخطيط بدون يحدث أن ماإ فالتغيير مختلفاً، ما شيء جعل أي أخرى، حالة أو وضع

 تدخل أو قصد دون من المؤسسة قوى تفاعل نتيجة تغيير من يحدث ما بأنه ويعرف) مخطط غير

 ھذا ومثل الخارجية، بيئتھا في أو المؤسسة في العاملة والجماعات االفراد من مسبق تخطيط أو

ً  يكون قد التغيير ً  يكون وقد المؤسسة على مفروضا   ." فجائيا

  )٢٥٣ - ٢٥٢ ص،١٩٩٦ الزھراني،(

. ونتائجه وعملياته التغيير ھدف منه ينطلق الذي المنطق بأختالف التغيير مفاھيم وتختلف

 الذي المتدرج التغيير بين المخطط للتغيير تعريفھما في )Gerlach and Virginia( ويميّز

 في جوھري تبديل دون من والتحسين باالضافة المؤسسة في ومقصود واع تغيير بأنه يعّرفه

 االھداف ستبدالا عنه ينتج الذي التغيير نأ يرى الذي الجذري والتغيير االساسية، عناصرھا

  .التغيير حـدوث قبل عليـه كانـت عما مختلفـة وجھـة وتوجيھھا أخرى بأھداف للمؤسسـة القائمـة

     )Gerlach and Virginia,1973:4-14 (في)،٢٥٣ص ،١٩٩٦ الزھراني(  

  

 عملية التغيير نأ يرى الجذري التغيير مفھوم الى يكون ما أقرب آخر مفھوم وھناك   

 ، البنية ھذه في القائم التوازن ھدم خالل من للمؤسسة التنظيمية البنية تشكيل إعادة الى تھدف

  .بالفعل التوازن ھذا تحقيق ثم جديد، توازن لبناء قوى وإيجاد

 )Etzioni and Eva,1973: 76 ( في )،٢٥٣ ص،١٩٩٦ الزھراني (  

     

 وتقييمھا، االداء ونظم التنظيم وھياكل االفراد سلوكيات تشمل عملية بأنه")الحمادي( ويعرفه

  ."المحيطة البيئة مع والتكيف التفاعل بغرض وذلك والتكنولوجيا،

   )٢٥ ص،١٩٩٩ الحمادي،( 
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 من الخروج فيه ،يتم الفكر في جذري تحول" ھو التغيير مفھوم نأ) Michael( وأوضح

 وتلبي التطور تواكب وأساليب وطرق وقيم أسس الى المعتمدة واالساليب التقليدية الطرق

   )Michael,1993:13(                                    .                                          "مطالبه

 مختلف في التقليدي االطار من للخروج محاولة"بأنه التغيير فيعرف )محسن( أما

  ."معه وتتجاوب التقدم مع تتماشى جديدة أطر وإستحداث مقوماته،

  )٤٢٩ ص،١٩٩٩ ،صطفىم(

 نإتغيير على مستوى المؤسسات التربوية فقد أصبح أمراً ضرورياً ،إذ أما بالنسبة إلى ال 

 تعمل أو وتتجنبه التغيير دواعي تتجاھل ال أن بد ال التعليمية المؤسسات في اإلدارية القيادات

 القيادات لدى اإلدارة فھم ليتطور، له عدادواإل التغيير توقع من لھا بد ال العكس بل، مقاومته على

 ھي لھا الحقيقية الصفة ان وھي األساسية الحقيقة الى لتصل التعليمية المؤسسة داخل اإلدارية

 حقيقته في مديرھو كل وأن، والمجتمع المؤسسة في التغيير إلحداث واسطة أو للتغيير أداة كونھا

 دواعي يتلمس الذي ھو ذإ، ) إعادة التغيير (change agent عليه يطلق ما أو للتغيير معبر

  .نجاحهوإ تطبيقه محاولة ثم، اليه والدعوة به التبشير في األحداث ويستبق التغيير

  )٢٤٠ص،١٩٨٣،السلمي(       

  - :التجديد -٢

في وضع المؤسسة حداث نقلة نوعية إيعد التجديد من العمليات الممنھجة التي تفضي الى 

  نتقال به الى واقع أفضل مما كان عليه.واال

من الخيارات المھمة الھادفة للتطوير بوصفه واحداً )في التعليم ١٩٧٩،الغنام( عّرفهفلقد 

 ھذا لمشكالت مبتكرة حلول كتشافا وقوامه التعليم إصالح في المتقدمة الخيارات أحد" بأنه

 للمجتمعات ومالءمته فاعليته في وزيادة لكفاءته ورفعا لكلفته وتخفيضا لفرصه" توسيعا التعليم

  )١٤ص ، ١٩٧٩، الغنام(                                                                 ."فيھا يوجد التي

 االفكار في تغيير أو الجديد إدخال" بأنه التجديد فيعّرفان )٢٠٠٨،موسىو استيتية( أما 

 بدائل كتشافا وھو . التعليم لنظام الدينامية العملية البيئة أو الطرائق أو البرامج أو السياسات أو

   ."وفاعليته كفايته وزيادة إصالحه أجل من عناصره ولبعض القائم، التعليم لنظام جديدة

  )٢٣ص ، ٢٠٠٨ ،دالل وعمر(                                            

 فھو التربية، في الجديدة والطرائق االفكار تطوير" بأنه )٢٠٠٨،محسن( عّرفه كما

 االفكار في تغيير أو جديد كل إدخال التجديد ويتضمن نمطية غير بطريقة المشكالت حل عملية

  ."وتطبيقھا لھا والتخطيط التغييرات ھذه البتكار الديناميكية العملية و والطرائق،

  )١٢ص ،٢٠٠٨ محسن،(                                                          
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للمؤسسات وديمومة بقائھا وخاصة ما  ومما تقدم كله يتبين لنا بأن التجديد أمر ضروري

لواقع المحيط ألنھا أن تواكب امن متجددة وال بد  بوصفھايتعلق بالمؤسسات التربوية والتعليمية 

  ليه.من المجتمع وإ

  

  -:التحديث -٣

 التربوية مؤسساته شتىب المجتمع تحول بھا يتحقق التي العملية التحديث بأنه يعني   

ً  من ةجتماعيواال والثقافية واالقتصادية والسياسية  عطاء ذي مجتمع راكد الى مجتمع أكثر تقدما

 والتطوير العلمي التقدم من مستفيدة مرنة متقدمة ونظم دقيقة وخطط قوية وبنية فعال وإداء جيد

                                                           .التكنولوجي

نة والمتغيرات المحلية ھو مسايرة العصر)أن التحديث ٢٠٠٩،ويرى(فاروق والسيد

ا ھو حداث صراع وتضارب ما بين كل ممع أخالقيات وقيم المجتمع وعدم إ موالدولية بما يتالء

  )٣٥٩،ص٢٠٠٩(فاروق والسيد،                                                        جديد ومعاصر.  

ويقتصر على جانب ، جراءات والتحديث ھو تغيير إيجابي في الفكر والممارسات واإل

  )٢١،ص٢٠٠٨(الجوارنة وديمة،                         واحد أو أجزاء معينة من المنظمة.          

يجابي الذي يفضي ر اإلعالمة من عالمات التغيي بمنزلة ويرى الباحث أن التحديث ھو

   . تحقيقهِ الھدف األعلى للمنظمة التي تصبو الى  الى التطوير بوصفه

    

  -:داريالتطوير اإل أھمية

  

، خاصة بصفة اليوم ولمنظمات عامة بصفة للمنظمات بالغة ھميةأ اإلداري التطوير يمثل

 دائمة استنفار حالة في تكون وان، ادائھا بمستوى ترتقي نأ الى والشديدة الماسة حاجتھا حيث من

 في الھائلة والسرعة، جھة من السوق في المنافسة لشدة نظراً ، والتغيير والتنظيم التطوير من

 الداخلية البيئة في والتغيرات التقلبات كثرة وكذلك، اخرى جھة من جوانبه بجميع العلمي التقدم

 أھمية وتكمن،  واالقتصادية والسياسية ةجتماعياال المستويات جميع على للمنظمة والخارجية

 وھي) ٢٠٠٨، عبد هللا( ھاذكر وقد، المؤلفين من العديد ذكرھا عديدة اسباب في اإلداري التطوير

  : كاآلتي

 تحقيق على للعمل للمنظمات والبشرية المادية مكانياتاإل من القصوى فادةاإل تحقيق - ١

  .األھداف
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 اإلداري التطوير اھمية من زادت السكان أعداد في المستمرة الزيادة على المترتبة التبعات - ٢

 وتطلعاتھم العامة المستھلكين حاجات شباعوإ مواجھة على قادرة لتكون منظماتإلى ال بالنسبة

  . المطلوبة والخدمات السلع من واألحسن األفضل نحو

 عن البيئية والمعطيات األھداف في باالختالف  النامية الدول في اإلدارية األجھزة معظم قيام - ٣

 خصائص لھا واألجھزة المنظمات تلك فيھا نشأت التي البيئة إذ إن، المعاصرة اإلدارية األجھزة

 في النظر عادةإ ذلك على ترتب مما، الحالية البيئة ومعطيات خصائص عن تختلف ومعطيات

  . الجديدة البيئة لمعطيات وفقا المنظمة عمل وآلية ووسائل قائطر

 في النظر عادةوإ التطوير ضرورة الى أدى جديده تنموية أھداف تبني الى النامية الدول تجاها - ٤

  .الجديدة األھداف تلك تحقيق على قادرة لتكون ، اإلدارية أجھزتھا مكونات

 )١٤ص، ٢٠٠٨، عبد هللا(                                                          

كما يوضحھا تتضح أھمية التطوير اإلداري لضرورته في وضع الخطط للمؤسسة و

  -:اآلتيةلألسباب وفقاً  )٢٠٠٢الھيتي،(و )١٩٨٢، واخرون الدوري(

  

  مھم نظراً للتغييرات السريعة في أھداف المجتمع. - ١

  ردم الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة.يساعد على  - ٢

  حد من مظاھر التخلف اإلداري.ي - ٣

  لتعامل مع المتغيرات في المنظمة.ا يعزز - ٤

  غناء المعرفة اإلدارية.                                               يعمل على إ - ٥

  تطوير البناء التنظيمي والوظيفي للمؤسسات. يعمل على  - ٦

  )٥٢،ص١٩٨٢خرون ،آ(الدوري و                                                                

المالئمة للعمل اإلداري المتطور، لرفع كفاءته وتمكينه المادية والتكنولوجية  تطلباتالميطور - ٧

  من مواكبة وظائف الدولة أو المنظمة المتطورة ومجاراة العصر.

فھا وتعديلھا في ضوء يتحديث وتطوير وتبسيط النظم وأساليب العمل اإلداري، وتكي - ٨

  )٦٧،ص٢٠٠٢(الھيتي،                                                               المتغيرات الوظيفية. 
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  -دواعي ومبررات التطوير اإلداري:

  

وضرورة ملحة في المؤسسات ،فال بد من وجود  مھمر أمداري بما أن التطوير اإل

ن الواقع ؤسسة ، إذ إدواعي ومبررات للعمل والسير في عملية التطوير ألي م نزلةعوامل ھي بم

  أصنافھا ال يبشر خيراً والواقع ال يرتقي الى مستوى الطموح. بشتىالحالي للمؤسسات 

ن واقع اإلدارة في الدول النامية ھو الذي يدعو أالى  )٢٠٠٠،عليإذ يشير في ذلك (

للتطوير اإلداري ، وذلك بسبب عجز األجھزة اإلدارية عن القيام بوظائف الدولة على أكمل وجه، 

ستراتيجية طويلة المدى تھدف إلى القضاء على جھد مستمر و يعد بمنزلةوالتطوير اإلداري 

  مظاھر التخلف في النظام اإلداري.       

                                         

التطوير  تطلبالتي تمھمة ال والمبررات ك العديد من الدواعيلبناء على ذلك ھناو

  -اإلداري، منھا:

  

من تقدم ھائل ونمو صناعي  وظائف الدولة وما صاحبه إن تعدد - تضخم الجھاز اإلداري: -١

 بشتىوبالتالي تسعى الدول  ، اإلداريأدى ذلك إلى تشكيل عبء ثقيل على الجھاز سريع ،

  .مواقعھا من درجة التطور إلى إيجاد وسائل كفيلة برفع مستوى أداء إداراتھا 

  

دارية اإلإن عدم الرضا سواء كان من قبل القيادات  -:اإلداريعدم الرضا عن أداء الجھاز  -٢

عن أداء الجھاز اإلداري يمكن  المسؤولينالجھاز اإلداري أنفسھم أم من  العاملين فيأم من  العليا

  أن يحمل معنيين، ھما:

 ً ً عدم الرضا عن أداء الجھاز اإلداري كما ، بمعنى يمكن أن يكون أداء الجھاز اإلداري ونوعا

ن الجھاز قد يقوم بأداء خدماته بتكلفة عالية أو في وقت قصير إأي ، لناحية الكمية من ا اً منخفض

كلفة والوقت وغيرھا مما يجعل عوامل مثل ال عدأو بعدد أكبر من الموظفين، وذلك نتيجة لعدم 

  فعالية أو كفاءة ھذا الجھاز منخفضة.

وع من الروتين ث يشوبھا نأما من الناحية النوعية فالمقصود ھو سوء الخدمة التي تؤدى حي

  والتعقيد اإلداري.

  

ولين في ضرورة حل المشكالت وتحسين ؤن رغبة المسإ -الرغبة في رفع الكفاءة والفعالية: -٣

للتطوير. فمثال عند رغبة المدير في تطوير العمل  مھمةكفاءة وفعالية األداء ھي من الدواعي ال
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الوسائل اإلدارية الحديثة التي تساعد اإلدارة على الحصول على معلومات في  استخدامباإلداري 

سترجاع المعلومات مثال فإن ذلك يتطلب جھودا إحفظ وتنظيم وما يخص  أسرع وقت ممكن في

ذا لم تنتبه اإلدارة ألثر ھذه التطورات وما تتطلبه من تطوير إكبيرة ومخططة لتلك العملية ألنه 

  إدارية غير متوقعة. تكالد تحدث مشمنھا الجانب البشري فانه قللجوانب األخرى و

  

من يشغل الوظائف العليا ال تتوافر  أغلبويقصد بذلك أن  -:العليا ريةاإلدا ضعف القيادات -٤

لديھم القدرة اإلدارية أو حتى االستعداد الذھني والنفسي فھم غير مختصين وال يملكون الكفاءة 

 سياسات التطوير اإلداري تحاول القضاء على ھذه الظاھرة وما ينتج عنھا من. لذلك فإن مطلوبةال

  سلبيات.

  

زدادت أو، تضخم حجم الجھاز اإلداري  إذ -المغاالة في اللجوء إلى التعقيدات اإلدارية: -٥

 شتىالتنظيمية، األمر الذي يحتم وجود وسيلة فعالة للتنسيق بين  تكالالوظائف وظھرت المش

وھذه أھم األمور التي تتصدر دعوات ، م بين األجھزة اإلدارية ؤن التالالنشاطات وخلق نوع م

  ري.التطوير اإلدا

  

ثار سلبية على كفاءة آلھذه الحروب  إذ كانت - قتصادية والتكنولوجية:مات األالحروب واألز -٦

جديدة ،ونتيجة لھذا ستحداث أساليب أي، وبالتالي قامت الدول بتغيير ووفعالية الجھاز اإلدار

ختالل في التوازن بين القوى البشرية التي غالبا ما تقاوم التغيير وبين التكنولوجيا االتغيير ظھر 

يسمى باإلصالح وھو ما ، وتبدال في الھياكل واألنظمة واإلجراءات  الحديثة التي تتطلب تغيراً 

  والتطوير اإلداري.

  

لم تعد أھداف األجھزة اإلدارية تناسب متطلبات البيئة ،  إذ - اإلدارية:تخلف األجھزة  -٧

إعادة النظر في مكونات الجھاز  إلىواألھداف التنموية الحديثة ، وھذا ما يدفع الدول النامية 

                          ائم لكي يتالءم مع الوضع الحالي.اإلداري الق

                           )٨٧- ٨٤ص،٢٠٠٠،علي(                            

لعملية داخلية وخارجية رات برمتوصلوا الى دواعي و آخرون وناحثك بلوھنا

  -:تياآلداري نذكر منھا اإلالتطوير
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   - المبررات الداخلية: -١

تمثل مجموعة العوامل الدافعة، من داخل المنظمة نحو التطوير وضرورة تبنيه برامج 

  : اآلتيمستدامة، وتشمل ھذه العوامل 

تبني رؤية مستقبلية  عن طريقدعم اإلدارة العليا في المنظمة لبرامج التطوير، وقد يكون ذلك  -

  جديدة تتسمم بالطموح العالي.

  وتفوقھا في عالم المنافسة .متطلبات إدامة بقاء المنظمة  -

تبني منھج الحاكمية المنظمية، أو أي منھج جديد يتماشى مع متطلبات أخرى للتطوير تفرضھا  -

طبيعة الحراك الداخلي في المنظمة أو بفعل انعكاس متغيرات وتبديالت في البيئة الخارجية 

  للمنظمة.

  برامج االندماج واالكتساب والخصخصة. -

  رضا الوظيفي وعالج االستقاالت من الخدمة.  عدمالتنظيمي وحاالت ارة الصراع إد -

  برامج إدارة اإلبداع واالبتكار التنظيمي.                  -

  )٣٨، ص٢٠٠٢( العامري، 

  -المبررات الخارجية: -٢

عوامل الحافزة من خارج المنظمة، التي تسھم في دافعية المنظمة نحو تمثل مجموعة ال

  برامج التطوير وتنفيذھا ومنھا: وغص

  تساع وتيرة التطورات العلمية والتقنية.ا -

  ھتمام بإدارة العقول ورأس المال الفكري.قتصاد المعرفة وزيادة االاالتوجه نحو  -

  . جتماعيھتمام بإدارة رأس المال االعادة ھندسة العالقات واالإ -

  ھتمام بالقيادات النسوية.اال -

  )٦٣، ص٢٠٠٩(السالم،                                  ل وزيادة فرص العمل فيه. العم نمو قطاع -

    

وأن ھذا ، لجميع المنظمات  سير نحو التطويرلل رات أمر ملحيتضح مما تقدم أن الدواعي والمبر

 أصبح التطوير أن الباحث يرى إذفرھا ، اال يعفي ھذه المنظمات من التطوير في حال عدم تو

ً مھم ً وضروري ا  بالضرورة وليس ، معينة مشكلة ھناك تكن لم ولو حتى معه التعامل من والبد ا

 األخرى المنظمات أداء المنظمة تالحظ قدفأحياناً بالتطوير، المنظمة تقوم لكي مشكلة حدوث

 مستويات إلى للوصول وإجراءاتھا تطويرأنظمتھا إلى تسعى وبالتالي حققته الذي النجاح ومدى

  .األداء في أفضل
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  -:النشأة والمفھوم تكنولوجيا المعلومات

  

تصوره بأن ھذا المفھوم ھو حديث العصر بحكم ما ن خالفير األدبيات والبحوث الى تش

  لوجي للمجتمع.والتقدم العلمي والتكن

الباحثون الى أن تكنولوجيا المعلومات موغلة في القدم من حيث العمق فلقد أشار 

  التأريخي لھا.

  -تي:من حيث النشأة لھذا المفھوم باآل الى ذلك )٢٠٠٠، احمد( و أشار

 بتسجيل اإلنسان ھتما عندما اإلنساني التاريخ بدايات إلى المعلومات بتكنولوجيا نرجع لعلنا "

 في الكتابة ختراعا يعد ثم ومن) الطين،الحريرألواح،البردي، أوراق( المحيط الوسط على أفكاره

 المتحركة للطباعة القالبية الطباعة من تطورت والتي التكنولوجيا، تلك بداية ھي القديم العصر

  )٣٣ص،٢٠٠٠،احمد(                                              ."المعاصر اإللكتروني التسجيل إلى

 بدأ  الماضي القرن من والستينيات الخمسينيات منتصف وفيأما في العصر الحديث 

 العلمية، المعلومات نتاجإ مجال في السريعة الزيادة على للداللة المعلومات تفجر مصطلح

 من تتبعھا وما المعلوماتفي  ثورة عن نتحدث ،إذ بالظھور بدأت التي الطبية والمعلومات

 المعلومات ثورة مفھوم ظھر فقد المعلومات، من الھائل الكم او الزيادة ھذه معالجة في تطورات

 عديدة مجاالت التطورات ھذه شملت وقد الحديثة، التطورات ونتيجة اتيالسبعين منتصف في

 نشطةاأل معالجة في متزايدة بصورة تستعمل بدأت التي تتصاالواال واسيبالح تقنية منھا

  )٥٠٠ص،١٩٩٩،محمد(                                                                        .المعلومات كمعالجة

نجد أن  لكنو،  المعلومات لتكنولوجيا مختلفة وأشكال تعريفات ھنالكومن حيث المفھوم 

بيات تجمع بين تكنولوجيا المعلومات نجد ان معظم األد عند محاولة تحديد ماھيةف ،واحد معنىال

ً تصاالنظم المعلومات واال متكاملة  ةتكنولوجيا المعلومات بوصفه فلسف وبين ت بوصفه مفھوما

  ونظم المعلومات واحدة من مكوناتھا .

 أن الى المعلومات)) تكنولوجيا ((أساسيات كتابه في أشارفقد  )١٩٨٧أما(ويلكنسون،

 بنظم المرتبطة الحديثة األساليب على ينسحب شامل مصطلح المعلومات تكنولوجيا مصطلح

  .البيانات تاتصاالو المتقدمة الحواسيب

                                     )Wilkihson,1987:xii(  
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  الباحثين من اً ت فأن ھنالك عددتصاالمصطلح تكنولوجيا المعلومات واالنسبة إلى أما بال

  - :تي ا المفھوم بتعريفات وتوصيات وكاآلھذ وصفوا

  

 ةاإللكتروني الحواسيب أجھزة من خليط عن عبارة ھي تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا نإ •

 المصغرات تقنيات وكذلك الصناعية واألقمار الضوئية األلياف مثل المختلفة تصالاال ووسائل

 التي والوسائل ختراعاتاال من األخرى والمجموعات )والمايكروفش المايكروفلم( الفيلمية

  .لفةالمخت الحياتية المجاالت في ستثمارھاوا المعلومات على السيطرة في نساناإل يستخدمھا

  )٣٨ص، ٢٠٠٢قنديلجي،(                  

ً  وھي •  المعلومات صناعة وتقنية الدقيقة اتاإللكتروني تقنية بين الربط على القائمة الثورة أيضا

 توزيع سرعة مع المعلومات من ھائلة كميات وتخزين بتشغيل تسمح بتكاراتا من تحتويه وما

  )٣٣٧ص،١٩٩٨الشريف،(                                    .   تصالاال شبكة عبر المعلومات

 وشق مادي شق: شقين عن عبارة المعلومات تكنولوجياأن  إلى) ١٩٩٨،الحسنية(أشار

 وتكنولوجيا ماتيكيتواأل والتحكم الحاسوب معدات من المادي الشق ويتكون ذھني،

  . البرامجيات وھندسة ناعيالص والذكاء البرمجيات من فيتكون الذھني الشق ت،أماتصاالاال

  )١٤١ص،١٩٩٨، الحسنيه(                                          

 العمل أساليب لتحسين طرائق عن ستمراربا تبحث الفاعلة المنظمات أن) ٢٠٠١،العنزي(وذكر

 الحاسوب طريق عن الشأن ھذا في القدرات من الواسع المدى ذلك فراستو التي المعلومات وثقافة

  )٥ص،٢٠٠١العنزي،(                                                .تتصاالاال برامجيات وتطبيقات

ختالف الميدان المطبقة فيه والنوع النظرة إلى تكنولوجيا المعلومات بوقد اختلفت ا 

بيان مفھوم  ستيعاب مفھوم تكنولوجيا المعلومات ينبغيأولغرض ، كنولوجيا المستعمل من ھذه الت

  . تكنولوجيا المعلومات

 كلمة وھي)Technology(  التكنولوجيا ھو أحداھما شطرين من المفھوم ھذا يتكون 

) Logy( والثاني ، المھارة أو الفـــن وتعني) Techno( األول مقطعين من مكونة قديمة إغريقية

  )٥١٦ص،٢٠١٠قنديلجي،(               .الدراسة أو العلم وتعني) (Logos كلمة من مأخوذة ھي

 في وردت كما والتقانــة تقانـة، العربية إلى) Technology( كلمة بعضھم ويترجم

 وھي ، والفن العلم تستخدم التي التقنية لمصطلحات التطـبيقي العلم ھي) منظور بنا( معجم

  . عـملي غـرض لتحقيق الفنية الطـريقة أو التطبيقي العلم ھي التي التقنية عن تختلف
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 تكالالمش لحل المعرفة تطبيق وھي الواسع المفھوم ، للتكنولوجيا مفھومان وھناك

 والمعدات قائوالطر واألدوات العمليات من مجموعة تعني وھي الضيق والمفھوم ، البشرية

  )Schroeder,2004:88(                                         . والخدمات السلع إلنتاج المستخدمة

ً نقاتوقد عدت ال أية معرفة منسقة في للطريقة العلمية أو  نظمياً  ة أو التكنولوجيا تطبيقا

المعرفة التي يستخدمھا الفرد في تحقيق وأ فت بأنھا األساليب الميكانيكيةكما وص، تتنفيذ المھما

  )Harson 1989:16-60(                                                                         .األھداف

 اإلجراءاتولطرائق اواألدوات،وزمالئه بأنھا التقنيات، مع) Hallrgal,2001(وقد أشار

و أنھا توظف لتحويل أالمعلومات إلى مخرجات ، أي وليات المستخدمة في تحويل األشياء آلاو

  )(Hallrgal ,2001:393      .مخرجاتالحصول على مدخالت بيانات تحول ھذه البيانات إلى 

    

معين سواء  ءيجريھا الفرد على شيبأنھا األفعال التي  (Geroff,1995) وعرفھا

  األدوات الميكانيكية أم بدونھا بغية أحداث بعض التغيير في ذلك الشيء   استخدامب

)Geroff .EA,1985:100(  

و األداء بمھمة أفالتكنولوجيا تمثل المعرفة ، معرفة على أنھاالتكنولوجيا  لىا وينظر

ً و نشاطأمعينة  ً معين ا بعد من كون ماكنة أو أداة بل تشير إلى المفاھيم الخاصة بتحقيق أوھي ،  ا

 ً   )Kast,1970:180(                                                     .األھداف والنتائج المحددة مسبقا

الفعال والمؤثر لمعرفة اإلنسان وخبرته  ستخدامالالتكنولوجيا بأنھا التنظيم وا توعرف               

رض كتشاف والقوى الكامنة المحيطة به لغتوجيه االو عن طريق وسائل ذات كفاءة تطبيقية عالية

  )٣٥،ص٢٠٠٢،(قنديلجي                                               .التطوير وتحقيق األداء األفضل

  

من السھل في بعض األحيان عند مناقشة تكنولوجيا المعلومات أن يجد المرء نفسه و

ً م ن إلوجيا وتطويرھا في المقام األول،ستحداث التكنواوينسى سبب ، في التكنولوجيا  نھمكا

المعلومات ھي الشيء الذي نريد الحصول عليه في حقيقة األمر، ألنھا الشي الذي نستخدمه لننجز 

  .أعمالنا

 الالتيني األصل من مشتقة كلمة وھي) Information(المعلومات فھي الثاني الشطر أما    

  )٣٠ص،٢٠٠٦،الدليمي(                         .                              المعرفة تعليم يعني الذي

   

ً  مشتقة وھي   )٣٠:٢٠١٣والجنابي، قنديلجي( العلم. وتعني) Inform( كلمة من أيضا
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 من بھا يحيط ما تصور على اإلدارة تساعد التي والحقائق األرقام أنھاب على عرفت وقد   

 في يقع أن يمكن لما الدقيق التنبؤ إلى وصوالً  وأحداث مظاھر من يحدث ما وتفسير ، مواقف

  ) Jeffrey&Debra,2009:8(                                                                    .المستقبل

 

 ، مناسبة توليفية بطريقة والمنسقة المنظمة البيانات من مجموعة بأنھا أيضاً  وعرفت

ً  معنى تعطي بحيث   . والمفاھيم األفكار من متجانسة وتركيبة ، خاصا

  )٣٠ص،٢٠١٢والجنابي، قنديلجي(

 والعالقة البيانات تلك تحملھا التي والمعاني والعالقات البيانات كل ھي المعلومات نإ

 تقديمھا ويتم المصداقية من تمنح بيانات عن عبارة األمر حقيقة في ھي والمعلومات ، بينھما التي

 تخاذا في ھااستخدام إلمكانية وذلك ومحدد واضح ومحتوى طارإ في وتوضع محدد لغرض

  .القرار

تخاذ ايقود الى  رض تحقيق ھدف معينبيانات تمت معالجتھا لغ بأنھاتعرف فالمعلومات 

مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة بطريقة مناسبة بحيث تعطي  ھيقرار، أو المعلومات 

ً معنى خاص منھا في الوصول الى  فادةتمكن اإلنسان من اإل ومفاھيم وتركيبة متجانسة وأفكاراً  ا

  )٢٩ص،٢٠٠٢،يلجيقند(                                                        .دة منھاافالمعرفة واإل

لمعرفة المحسوسة في بأنھا تمثل الحقائق واآلراء وا )١٩٩٨،الحسنية(ليھا إوأشار 

  )٣٩- ٣٨،ص١٩٩٨(الحسنية ،                 .     و مرئية او حسية أو مسموعة أصورة مقروءة 

أشكال ومصادر المعرفة والعلم  جميعفأشار إلى المعلومات بأنھا  )١٩٩٧،العواملة(أما 

  )٢٤٣،ص١٩٩٧،(العواملة         .واإلدراك الحسي والمعنوي لألشياء والظواھر والناس والبيئة

إلى مفھوم المعلومات بأنھا مجموعة من البيانات وضعت في  )٢٠٠٦،الزعبي(أشارو

و القيام بحدث أ، ضافة معرفية أو قرار إعمالھا كستافيدة ومرت إلى طرف مستقبل يقوم بصيغة م

  )٩١،ص٢٠٠٦،(الزعبي                                                                 . بناًء عليھا

ن مجرد أتمت معالجتھا بطريقة أو بأخرى، وبأنھا بيانات  )١٩٩٧،كامل وفادية(بين قد و

ن معيار التفرقة يقوم على مدى منفعة المعلومات يانات ال يحولھا إلى معلومات ، ألمعالجة الب

ي يمكن ان تخزن األشكال) التواألسماء، والكلمات، ون البيانات ھي (األرقام ، إ إذ، لإلدارة 

تعد معلومة في  ما المعلومات فھي المعلومات المفيدة ، فإذا كانت البيانات مفيدةأ، بأسلوب معين 

   .ج المنظمة لدى منافسيھاسعر منت مثالً  عليھا أي معالجة رِ حد ذاتھا ولم تج

   )٢٨،ص١٩٩٧،كامل وفادية(                              
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(الكيالني   كما يذكرھا كل منعدة خصائص فرابد من تو فيدة الولكي تكون المعلومات م

  - وھي:،  )٢١،ص ٢٠٠٠،  آخرونو

، دقة البيانات تجعل النتائج (المعلومات) دقيقة ومعتمدة عليھا المجال المطلوب منھا  - الدقة: -١

  اي تخصيص نسبة الخطأ الموجود الناتج عن العمليات الحسابية المختلفة.

لمبرر مع المعلومات يجب أن تكون بعيدة عن الغموض واللبس والخلط غير ا -الوضوح: -٢

  .ن وضوح المعلومات يجعلھا أكثر فائدة في المجال المطلوب بھا إالموضوعات األخرى ، أي 

  -:اآلتيأن يكون من بد  الولزيادة الوضوح في المعلومات 

  المجال المطلوب بحيث تتسم بالسھولة.وضع المعلومات واإلحصائيات في جداول متكاملة عن  -أ

  فصل المتغيرات المختلفة.دمج المتغيرات المتشابھة و -ب

  النسب المئوية في توضيح المعلومات. استخدام -ج

ن المدة الزمنية أسترجاعھا للمستفيد واوقيت المناسب وتقديم المعلومات والت -التوقيت: -٣

  األھمية.المناسبة للحصول على المعلومات في غاية 

 شتىھا الباحث او المستفيد في تغطية إلي أي تأمين الجوانب التي يحتاج -:التكامل والشمولية -٤

  نب موضوعه.جوا

بة المستفيد ومنھجيته مع التطلعات والواجبات المطلو لحاجاتالمعلومات  مةءمال - :يةالصالح -٥

  دائھا على الوجه الصحيح.ألمنه 

  .اھا ودقتھمراجعة والفحص والتحقيق من صالحالمعلومة المقدمة قابلة لل - قابلية التحقيق: -٦

  )٢١،ص ٢٠٠٠،  آخرون(الكيالني و

  -:تتصاالواال أھمية تكنولوجيا المعلومات

  

ومما جاء  تتصاالواال مفاھيم تكنولوجيا المعلوماتتاريخ ونشأة وستعراض من ايتضح 

يمكن ان  نھات إذ إتصاالواال تكنولوجيا المعلوماتأھمية ؛ به الباحثون من توضيح لھذا المفھوم 

في ت تصاالواالل أھمية تكنولوجيا المعلومات ميمكن ان نجحيث توقعه نتكون أعظم بكثير مما 

  -:تيةبالنقاط اآلعمال انجاز األ

  

نتفاع األفضل لالعلى إتاحة الفرصة أمام المنظمات  تتصاالواال تعمل تكنولوجيا المعلومات - ١

حد الموارد التي أامل مع المعلومات على أساس عدھا التع أسيما عندما بد الموارد والمن 

  )gulledg & hasko,1999:17(         .فادةإتھا لتحقيق أقصى رادإلھا و التخطيطيستوجب 
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ً إ - ٢ في عدد ال نھائي من  ستخدامفلھا القدرة على اال، ى كل األنشطة إل نھا مدخل يمتد تقريبا

  .المواقع واألغراض

زيادة قدرة من  تتصاالواال بين األقسام : تمكنت تكنولوجيا المعلومات ما التنسيقالقدرة على  - ٣

بعض ، األمر الذي يقود إلى تقليل كلف مع ن أقسام المنظمة وبين المنظمات بعضھا التنسيق بي

الوقت  فضالً عنأخرى، منظمة قال األفراد من منطقة إلى نتالمقابالت الشخصية التي قد تتطلب ا

ربط الحواسيب  فره الشبكات المحلية والعالمية وإمكانيةاالمستغرق النجاز ذلك عن طريق ما تو

  )Daft,2001:246-247(                                         .بعضمع  التابعة للشركات بعضھا

 ن تطبيق مفھوم وأساليب تكنولوجيا المعلوماتأابة والتكيف مع متطلبات البيئة: ستجاال - ٤

حتماالت العزلة ال في المنظمات يحتم على كل منظمة اللحاق بركب التطور تجنباً  تتصاالواال

الكفاءة  علىوالتخلف عن مواكبة عصر المعلوماتية والتنافس في تقديم السلع والخدمات بناء 

  )١٥١،ص ١٩٩٧(العواملة ،                                                                      .والفاعلية

 تكمن تتصاالواال أوضحوا أن أھمية تكنولوجيا المعلوماتوھناك عدد من الباحثين 

  -تي:آلبا

ما تحسن عمليات األعمال  غالباً  تتصاالواال تكنولوجيا المعلومات: تخاذ القراراتاتحسين  - ١

مدى األطراف وتجسد عالقات عمل أكثر ديناميكية وطويلة ال جميعيلبي طموحات  وتخلق مناخاً 

  مبنية على المصلحة المشتركة.

دراك اعلى تمكين المنظمة من  تتصاالواالدارة المخاطرة: تعمل تكنولوجيا المعلومات إ - ٢

تنظيم ، والقدرات حتماالتھا عن طريق البحث العلمي، والالعديد من المخاطر المحتملة وخفض ا

تكون القدرات مبنية على أساس معلوماتي قوي تتمكن الدول ان تصبح  حين التنظيمية، في

  قوة ايجابية من اجل التنافس. تتصاالواال تكنولوجيا المعلومات

وفي ،من الجھد الفكري واإلنساني  كبيراً  دارة المستقبليات: يشغل موضوع المستقبليات حيزاً إ - ٣

وتقنية المعلومات ما بينھا من اجل ابتكار آليات،  عالمنا المعاصر تتنافس الدول والمجتمعات في

يجاد موطن قدم إسيمكنھا من  مامن الواقع ،  فتراض الصيغ المستقبلية األكثر قرباً االتي تتيح لھا 

بتكار واألرئيس لتراكم المعرفة  دور إسناد إلى، ستكون ھناك حاجة ماسة  لھا في عالم الغد

  ومان به في ظروف السوق المعزولة.التكنولوجي خالفا للدور الثانوي الذي كانا يق

الطريقة التي يمكن  تتصاالواالالسيطرة على المعلومات: تحسن تكنولوجيا المعلومات  - ٤

ً فيھا غالالبحث  لزيادة سرعة تعلم المنافسين ختيارھا وتصنيفھا اعن البيانات وجمعھا و با

المتقدمة اليوم ان تجعل من  تتصاالواال تالمحتملين، وقد أصبح باستطاعة تكنولوجيا المعلوما

  ختالف والتباعد.ومات المستقاة من أماكن شديدة االالممكن جمع كميات ھائلة من المعل
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  عملھا . ورية التي تعد أساساً فيحفظ البيانات والمعلومات التاريخية الضر - ٥

اتھا مھمة تتراوح بين تحسين نوعية استخدامو تتصاالواال دوات تكنولوجيا المعلوماتأ - ٦

 تتصاالواال ن قوة تكنولوجيا المعلوماتإية وخفض نفقات التبادل التجاري، الحياة وزيادة اإلنتاج

قابليھا على قتصاد الوطني عن طريق ث تغيرات ھيكلية في األحداإتكمن في قدرتھا على  الحقيقية

قتصادية ،األمر الذي ينعكس في جميع القطاعات اال ستخدامة االتشفير المعرفة وجعلھا سھل

  إنتاجية عالية للفرد والمنظمة والقطاع وكذلك تحسين جودة المنتجات وخفض الكلف. صورةب

  )٢٢،ص١٩٩٤،انطوان( 

المنظمات،فھي  ت على مستوىتصاالأھمية تكنولوجيا المعلومات واالأما بالنسبة إلى 

 طريق عن المنظمية والفاعلية الكفاءة لتحقيق تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا تسعى إلدخال

   - : تيباآل األھمية تكمن لذا ، القرارات اتخاذ وسرعة ، الكلف تقليل

  

 في التكنولوجيا ھذه وأساليب مفھوم تطبيق نإ:  البيئة متطلبات مع والتكيف ستجابةاال - ١

ً  التطور بركب اللحاق منظمة كل على يحتم والمجتمعات المنظمات  العزلة حتماالتال تجنبا

 معايير على بناء والخدمات السلع تقديم في والتنافس المعلوماتية عصر مواكبة عن والتخلف

  ) ١٥١ ص،١٩٩٧ ، العواملة(                                                           . والفاعلية الكفاءة

 بين التنسيق قدرة زيادة من تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا مكنت:  األقسام بين التنسيق - ٢

 المقابالت كلف تقليل الى يقود الذي األمر ، بعضٍ  مع بعضھا المنظمات وبين المنظمة أقسام

 الوقت عن فضالً  ، أخرى منطقة الى منطقة من األفراد نتقالا تتطلب قد التي ، الشخصية

 ربط مكانيةإ من والعالمية المحلية الشبكات توافره ما طريق عن ذلك نجازال المستغرق

  .        بعض مع بعضھا للشركات التابعة الحواسيب

                             )Daft,2001:246-247 (في  )٩٨ ص، ٢٠٠٧ ، أزھار (  

 ، التنظيم عادةإو ، المنظمات حجم تقليص في فاعلة أداة التكنولوجيا ھذه تعد:  الحجم تقليص - ٣

 في أسھمت تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا نتيجة أن الصناعية الدول في التقديرات تدل ذإ

  . اإلدارية المستويات حجم تخفيض

   

 ، منظمة ألي اإلنتاج عوامل أھم أحد العاملة القوى تعد:  العاملة األيدي على عتماداال تقليل - ٤

 المنظمة تقدمھا التي األخرى والمنافع جورواأل الرواتب جراء من عالية كلفاً  المنظمات وتتكبد

 الھيكل بنية في التأثير الى يؤدي تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا دخالا أن إال ، لعامليھا

 مستوى على والمسؤوليات المھام في التقنية ھذه استخدام يحدثھا التي فالتغيرات ، التنظيمي
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 ھيكلة عادةا تطلبي مما الوظائف بعض طبيعة تغيير على تنعكس اإلدارية والوحدات األفراد

 بعض والغاء دمج عنه ينتج الذي ، للمنظمة التنظيمي الھيكل في المناسبة التعديالت جراءوإ

  . العاملة القوى من كبيرة أعداد عن التخلي ثم ومن ، والوحدات واألقسام الوظائف

  

 اتصال قنوات يجادإ على تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا تساعد:  اتصال قنوات جاديإ - ٥

 المستوى على أم المنظمة مستوى على سواء تتصاالواال الحواسيب شبكات طريق عن جديدة

 وتطوير المعلومات وتبادل ومعالجة تدفق سرعة زيادة من ذلك مكن وقد العالمي أم الوطني

   .  وغيرھا بعد عن الصفقات وعقد والتفاوض جتماعاتكاال حديثة داريةإ أساليب

  )٨ص، ١٩٩٦ ، محمد(                                     

ً  دوراً  التكنولوجيا ھذه تؤدي:  القيمة يجادإ - ٦  المعرفة على المبني قتصاداال في مھما

 خدمات تقديم على الخدمية المنظمات تساعد تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا فقوة والمعلومات،

 المبنية العالمية الحجز وأنظمة للطرود الفوري والتسليم ئتماناأل بطاقات مثل ، عالية قيمة ذات

                  . ونجاحھا المنظمة حياة في المعلومات تقنية دور أھمية يؤكد مما ، المعلومات تقنية على

  )١١ ص،١٩٩٧ ، البكري(      

  : تيباآل المنظمات في التكنولوجيا ھذه أھمية)  العاني(  ويبين

 القصيرة والرسائل والصوتي اإللكتروني البريد تقانة من الكثير فرتاو : أفضل تاتصاال -١

 عمليات في مذھلة تسھيالت الخلوي الھاتف أم نترنتاإل استخدامب سواء والمؤتمرات والمحادثات

  .  المنظمات بين المعلومات نشر وتبادل تتصاالاال

 ألن ، فوري بنحوٍ  بالعمل عالقة له شخص ألي تصل ةاإللكتروني المعلومة : أعلى كفاءة -٢

 أھداف تحقيق عدم بالتالي القرارات تخاذأ عملية في تأخر الى يؤدي المسافة كانت مھما تأخرھا

  . المناسب الوقت في المعھد أم الكلية

 بنحو خرآ حاسوب الى حاسوب من البيانات تبادل المنظمات بإمكان : البيانات أفضل توزيع -٣

 للدخول األجھزة بقية ربط تسھيالت مع رئيس مركزي جھاز ستعمالا مكانباإل كما ، جداً  سريع

  . ليهإ يحتاجون ما ألخذ البيانات قاعدة الى

 على للحصول للمستفيدين وفاعلة مالئمة عمل بيئة نترنتاإل أتاح:  الفورية العمليات -٤

  . Web  لا طريق عن فوري بنحو المعلومات

 وال ، منظمته أو مكتبه داخل الموظف وجود بالضرورة ليس : ومتحركة مرنة عاملة قوى -٥

  .  مكان أي من إدارته مكانيةإ المعلومات في يتعلق العمل كان ذاإ سيما
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 واسعة جعلتھا ، نترنتواإل والمذياع والتلفاز للجوال المنخفضة األسعار:  بديلة قنوات - ٦

  .  تتصاالاال في بديلة كقنوات ستعمالھاا مكانوباإل نتشاراأل

  )٢٠٥-٢٠٤ص ، ٢٠٠٩ ، العاني(                                                            

  :تيباآلت تصاالواال المعلومات تكنولوجيا مبررات يوضحفھو ) ٢٠١٠، النعواشي( أما 

 في والمعلومات المعرفة طبيعة تغيير على تعمل تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا ثقافة - ١

  . المجتمع

 على القدرة لھا – المتعاقبة وأجيالھا الواسع وتنوعھا المختلفة بأشكالھا – التكنولوجيا ھذه ثقافة - ٢

  . والعمل والتعليم الحياة أنماط تطوير

 المعرفة متالكا مجرد أنھا على إليھا النظر يمكن ال تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا ثقافة - ٣

  . نترنتواإل الحاسوب ستعمالبا المتعلقة والفنية التطبيقية المھارات تقانوإ

 تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا لثقافة الحالية المستويات بشأن المعلومات في نقص وجود - ٤

  )٢٣-٢٢ ص، ٢٠١٠ ، النعواشي(                                               .  العالم دول معظم في

  

 في تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا استخدام مبررات) ١٩٩٤،وھيب(  يبين حين في

  :تيباآل اإلدارة

ً  تتطلب التي المتكررة الروتينية األعمال حجم - ١   .  نجازھاإل عالية ونفقات كبيراً  مالكا

 في ستمراربا وتحديثھا بھا حتفاظواال البيانات من كبيرة كميات تخزين الى المنظمة حاجة - ٢

  .  الحاجة وقت منھا فادةإلا تستطيع لكي اإلدارة تواجھھا التي والظروف األحداث ضوء

  . القرار تخاذا لضرورات فائقة بسرعة البيانات معالجة الى المنظمة حاجة - ٣

 وجود حالة في لھا ستجابةواال بالتغيرات حساساال من دارةاإل تمكن أداة أفضل الحاسوب يعد - ٤

  .  األعمال من محدداً  نمطاً  تتطلب الحدوث يةعشوأ وعوامل التغير دائمة ظروف

  ) ٢٦٦-٢٦٥ص ،١٩٩٤ ، وھيب(                                                

 دور له تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا اليه وصلت الذي التطور أن ويرى الباحث

ً  البيانات ومعالجة وتحسين تطوير في كبير  العاملين جميع الى المعلومات ھذه وتوصيل الكترونيا

 من فادةإلا ضرورة يعني وھذا.  القرارات تخاذال المناسب بالوقت التقنية والمعاھد الكليات في

  . التكنولوجيا ھذه مزايا
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  -ت:تصاالتكنولوجيا المعلومات واال فوائد ومزايا

  

ت التي ارالتطور العلمي والتكنولوجي في تحقيق رفاھية األفراد، ومن بين التطو أسھم

، وما تبلغه من أھمية من ناحية  تتصاالواالتلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات  تحدث باستمرار

 مطلوبةقيف وتوفير المعلومات الأنواعھا، وخدمات التعليم والتث شتىب تصالتوفير خدمات اال

بينھم  تصالقرية صغيرة يستطيع أفرادھا االجعلت من العالم  إذقتصادية، فراد والوحدات االلأل

بسھولة وتبادل المعلومات في أي وقت وفي أي مكان، وتعود ھذه األھمية لتكنولوجيا المعلومات 

التحمل سعة و ،نتشار الواسعاز بھا ھذه األخيرة، بما فيھا االإلى الخصائص التي تمت تتصاالواال

حجم المعلومات المنقولة، إالى المتصلين، أو بالنسبة  وأفراد المشاركين عدد األإلى سواء بالنسبة 

 فوائدھم أتتمثل  في حينمال وتنوع الخدمات، ستعاألداء وسھولة االكما أنھا تتسم بسرعة 

  -تي:وكاآل )٢٠٠٥ ، نوري وبارك(وكما أشار أليھا ت تصاالواالتكنولوجيا المعلومات 

الثورة عن طريق قتصادية في تحقيق التنمية األ تتصاالواالھم تكنولوجيا المعلومات تس - ١

ً من التفاعل االالرقمية التي تؤدي إلى نشوء أشكال  قتصادي وقيام واال جتماعيجديدة تماما

  مجتمعات جديدة.

فرصة تحول العالم  وتقاسم المعلومات والمعارف ترفع من تصالفراد على االزيادة قدرة األ - ٢

ً ورخاء لجميعا مكانيات المشاركة إفراد لھم سكانه. وھذا إذا ما كان جميع األ لى مكان أكثر سلما

  فادة من ھذه التكنولوجيا.واإل

فراد اإلعالم التقليدية والحديثة، األ وسائل فضالً عنت، تصاالتمكن تكنولوجيا المعلومات واال - ٣

المھمشين والمعزولين من أن يدلوا بدلوھم في المجتمع العالمي، بغض النظر عن نوعھم أو مكان 

سكنھم. وھي تساعد على التسوية بين القوة وعالقات صنع القرار على المستويين المحلي 

والدولي. وبوسعھا تمكين األفراد، والمجتمعات، والبلدان من تحسين مستوى حياتھم على نحو لم 

عن قتصاد تحسين كفاءة األدوات األساسية لاليكن ممكناً في السابق. ويمكنھا أيضاً المساعدة على 

  )٢،ص٢٠٠٥،نوري وبارك(                               الوصول إلى المعلومات والشفافية.طريق 

  

 الفوائد من العديد تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا وتطبيق استخدام على يترتب

  ) ٢٠٠٢، المغربي( ويبين ، عام بنحو والمنظمة واإلدارات واألفراد المجتمع من لكل والمزايا

  : باآلتي والمزايا الفوائد تلك
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 في يجابياً إ تأثيراً  تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا أدوات تطبيق يؤثر:  األداء مستوى رفع - ١

 ستراتيجياتو المنظمة ظروف بين التوافق من درجة وجود بشرط بالمنظمات األداء مستويات

  .تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا تطبيق

 القيمة خلق في بارزاً  دوراً  تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا تؤدي:  المنظمة قيمة زيادة - ٢

 بين المنافسة حدة زيادة ظل في سيما وال ، ستراتيجيتھا تنفيذ في معاونتھا عن فضالً  للمنظمة

  .المنظمات

 في القيادات اإلدارية مھمة تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا تسھل:  القرارات تخاذا فعالية - ٣

ً  ذلك ويظھر ، التنظيمية القرارات تخاذا  والمالئمة الدقيقة والمعلومات البيانات توفير من واضحا

  . المطلوبة بالشروط المالئم التوقيت في

 المعلومات تكنولوجيا تعمل:  محددة عمل وطرائق واضحة نظم وفقعلى  العمل تنمية - ٤

 يدور بما األفراد بتعريف وتھتم ، داريةاإل بالوحدات نضباطواال النظام توفير على تتصاالواال

  . بھم تحيط التي بالتطورات مستمرة بصورةتمدھم و حولھم

ً  عنصراً  تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا تعد:  لياآل الحاسب ھندسة عادةإ - ٥  لنجاح جوھريا

 ألفضل مقترحات من تقدمه بما التشغيل عمليات تصميم قبل سواء التشغيل عمليات ھندسة

  . المختلفة التطبيق مراحل في دورھا طريق عن التصميم عمليات تمامإ بعد أم ، التصميمات

 شتى في المديرون يعتمد:  المعقدة والتنظيمية اإلدارية المجاالت ذات المنظمات نجاح تدعيم - ٦

 النواحي في تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا استخدام على اإلدارية والوحدات المستويات

  . التقليدية النظم استخدام فيھا يصعب التي المعقدة والتنظيمية اإلدارية

 المنظمات داخل األفراد سلوك في يجابياإل التأثير:  المنظمة ألفراد يجابياإل السلوك تنمية - ٧

 جانب الى ،ھذا المنظمة وخارج داخل تتصاالاال عمليات تدعيم في تأثيرھا من ذلك ويظھر

  . العمل بمناخ المحيط الغموض درجة وتقليل بكفاءة الوقت دارةإ على مساعدتھا

  )١١٩ -١١٨ص ،٢٠٠٢ ، المغربي(                              

  :  باآلتي تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا فوائد)  ٢٠١٢،مصطفى(  ويبين   

ً  وينعكس المؤسسات ھذه داخل جراءاتاإل تيسير - ١  الى تقدم التي الخدمات مستوى على إيجابا

  . جودة أكثر المقدمة الخدمات نوع يكون كما ، المستفيدين

  . المختلفة داريةإلا المعامالت نجازإ تنفيذ وقت ختصارا - ٢

  . المنظمة داخل المختلفة العمليات نجازإ في والموضوعية الدقة - ٣

 داخل األخرى المنظمات بين وكذلك المختلفة المنظمة دوائر بين تصالاال جراءإ تسھيل - ٤

  . المنظمة بلد وخارج
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 بنحوٍ  األوراق ستعمالا يقللس صحيح بنحو تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا استخدام نإ - ٥

  . المنظمة عمل على اً إيجاب يؤثر مما ملحوظ

 عملية في المؤسسات أغلب منھا تعاني مشكلة يعالج سوف الورق ستعمالا تقليل أن كما 

  . أخرى أمور في منھا فادةإلا يتم ذإ ، خزن أماكن الى الحاجة عدم الى يؤدي مما والتوثيق الحفظ

  )٦٣ص، ٢٠١٢ ، مصطفى(                                              

   -ت:تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدام تطبيق مبرارت

  

ً يزداد بتزايد التكنولوجيا ،وھو ما ً علميا برر  أوجد التقدم والتكنولوجي في العالم صراعا

 المعلومات تكنولوجيا السبق في الحصول علىعلى حٍد سواء الى للمؤسسات والدول 

ات بوصفھم ستخدامفي ھذه االعن تعاظم أھمية العاملين ضال ًللحاجة الجادة اليھا ف تتصاالواال

ً لھذه التنمية التي الوتقويفادة األكثر أ وبقدر ، مجال ألحصاء فوائدھا للمؤسسات والمنظمات  ما

  ذلك برزت مبرراتھا ومتطلباتھا في العمل.

  

ً  اً رثيأت تتصاالواالاثر التطور المذھل والسريع لتكنولوجيا المعلومات   فيبالغا

صبحت ھذه الوسائل والتقنيات أوق توزيعھا ،ائسترجاعھا وطرأالمعلومات ومعالجتھا وتخزينھا و

 شتىھا على التي فرضت سيطرتالتكنولوجية الحديثة ،الثورة  وراءة من القوى الدافعة الحديث

  )٧٥،ص٢٠٠٥(الصوفي،  . مام تحديات عديدةأوعية المعلومات التقليدية أسسات حتى باتت ؤالم

قتصادي والمعرفي الذي يتيح ت فرصة للتطور االتصاالواال تعد تكنولوجيا المعلوماتذ إ

        )٢٥١ص،٢٠١٠ الھاشمي،(                             .قتصادياال زدھارلال واضحة قاعدة تشكيل

  

كبير على الحاسوب  بنحوالتكنولوجيا،الذي يرتكز  في مجال ويعمل التطور الكبير

نتقال بتكنولوجيا المعلومات واال اتھااستخدامنتشار المعلومات واع ن على توسياال تتصاالواال

تقارب  المعلومات بكلفةالى التكنولوجيا الرقمية ، مما سيضاعف من حجم التداوالت وخزن 

  . من سرعة تداول المعلوماتيزيد  تتصاالاالنتشار ان أالصفر، وفي الوقت نفسه ف

  )٧٣،ص٢٠٠٤،ستان(                                          

ور ما يسمى قتصاد العالمي مع تطالدور الحاسم في بنية اال لھا معلوماتصبحت الأبحيث 

وسائل التوزيع  عن طريقالتي يتم توصيلھا الى المستفيدين  تتصاالواال بتكنولوجيا المعلومات

  . ھااستخدامق ائھذه المنتجات وطر وطبيعة من تتالءأمن ة والتي ال بد المختلف

  )٢٤٨،ص٢٠١٠(الھاشمي،
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  -:اآلتيات ھذه التكنولوجيا استخدامرات ويرى الباحث أن من أھم مبر

 للمعرفة األساسية الطبيعة تغيير على تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا ثقافة تعمل - ١

  .للمجتمع والمعلومات

 وأجيالھا الواسع وتنوعھا المختلفة بأشكالھا - تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا ثقافة - ٢

  .والعمل ، والتعلم ، الحياة أنماط تطوير على القدرة لھا - المتعاقبة

 تتصاالواال المعلومات تكنولوجيا لثقافة الحالية المستويات حول المعلومات في نقص وجود - ٣

  .العالم دول معظم في

  

ة البشرية م في تعزيز التنميمھدور  تتصاالواالمن ھذا يتضح أن لتكنولوجيا المعلومات 

اءة من ة والثقافية، وذلك لما لھذه األخيرة من خصائص متميزة وأكثر كفجتماعيواال قتصاديةواال

نتشار تتخطى بذلك واسعة اال تتصاالواالفتكنولوجيا المعلومات  التقليدية، تصالوسائل اال

عالم عجزت أن تصل إليھا وسائل نقطة من ال فية والسياسية للدول لتصل إلى أيراالحدود الجغ

ئح راقيفية والتعليمية لكل شالتث مجراز بكثرة وتنوع المعلومات والبالقديمة، كما أنھا تمتا تصالاال

  كلفة منخفضة.بشر، متاحة في أي مكان وزمان، وبال

  

ا أنواعھا أو للحكومات، كم بشتى للمنظمات مد أرافللمعلومات سواء لأل ممھمصدر فھي  

، عن طريقھامج التي تعرض راالب عن طريقالعنصر البشري  اً في تنميةمھم دوراً  أنھا تلعب

  مج التعليم وغيرھا. رامج التدريب وبراكب

  

فعال، مع  بنحوھا استخدامتمام بھذه التكنولوجيا وتطويرھا ھالضروري األ لھذا يكون من

  وتوعيتھم بأھميتھا في التنمية والتطور. ستعمالھا،اد على راتدريب وتعليم األف

ت تصاالواالن التطور الذي حدث في تكنولوجيا المعلومات إستناداً لما سبق يمكن القول ا

ً وتو ثر بارز في تطويرأله  صيل ھذه المعلومات الى جميع وتحسين معالجة البيانات الكترونيا

ت رشيدة. وھذا يعني ارراتخاذ قبالوقت المناسب ال نحاء العالمأالمنتشرين في  تفيدينالمس

  ھذه التكنولوجيا في جميع المجاالت. مزايافادة من ضرورة اإل
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   -:ھدافواأل النشأة...  المستقبلية الدراسات 

  

 الى أدت عوامل وجود يالحظ المستقبلية الدراسات مجال تطورعلى  الضوء تسليط بعد        

  . البحثية وأساليبھا بأدواتھا ھتماماال وخاصة بھا ھتماماال زيادة

 اقدم منذ البشر شغلت انھا ذ،إ بالحديثة ليست ظاھرة ديع به ھتمامواال المستقبل موضوع نإ        

 . مستقبالً  سيحصل بما والتنبؤ منه الطالع لمعرفة العصور مر على والزمته األزمان

) "  ٢٠٠٨ ، طارق(يشير ،إذ التاريخ منذ ظھرت بشرية سمة يعد بالمستقبل االھتمام نإ        

 المستقبل في التفكير شأن إلعالء الماضي في كبير دور والمؤرخين والمفكرين للفالسفة كان لقد

 للمستقبل التنبؤ يحاولون كانوا حيث وأفالطون سقراط أمثلتھم ومن مباشرة وغير مباشرة بصورة

ً  ذلك وكان بالمستقبل دائماً  البشر ھتما لقد ، الفنون أسمى بأنه أحدھم يصفه حيث  كل في واضحا

 بتطورات التنبؤ واساليب وسائل تطوير الى الحضارات ھذه سعت إذ ، القديمة الحضارات

 ) ١٥ص ، ٢٠٠٨ ، طارق(                                                                     ." المستقبل

 نساناإل طبيعة في مغروس ھذا بالمستقبل والتفكير البشر طبيعة من بالمستقبل ھتماماال نإ        

 حياته على األنسان قلق من نابع الفرد عليه سيكون بما ھتمامواال ، تأريخه وطول نشأته منذ

 وأنماطه تفكيره أشكال ختلفتا وأن المستقبل في يفكر البداية منذ األنسان أخذ لذا ، ومصيره

 .  وأساليبه ومجاالته

 ھناك أن اال قريب عھد الى تنتمي"  ، ما لظاھرة المتعدد للمستقبل المنظمة الدراسة أن رغمبو 

 من عديدة أمثلة وھناك طويل وقت منذ بدأ المستقبلية بالدراسات األھتمام أن تؤكد واضحة أدلة

 بدراسة األھتمام على تؤكد الدين ورجال والكتاب العلماء كتابات في والوسطى القديمة العصور

 كتاب في المصريون القدماء قدمه ما المستقبل ستشرافا محاوالت أوائل من ولعل ، المستقبل

 ستقرارواال والحساب البعث في المصرين عتقادا توضح والتي ، م.ق ١٥٠٠ عام حوالي الموتى

 الموت يجعل أن من بدالً  مستقبلية حياة في أصالً  يعطي األعتقاد وھذا ، العلوي األرواح عالم في

  )  ٢٠ص ، ٢٠٠٣ ، الزكيو فاروق(                                                .  "بھا حل ال مشكلة

 ھذه وتطورت،  المستقبل رؤى لتجسيد والعلماء الفالسفة محاوالت ذلك بعد وتوالت           

 أثرت وتقنيات أساليب الى نساناإل ھتداءوا والتفكير العلمي البحث استخدام شيوع مع المحاوالت

 والحداثة النھضة(  ممفاھي وشاعت ، المقاوم والزمن الحاضرة الحياة عن وفكرته نظرته في

 في نساناإل لدى كامنه رغبة على تدلل أجمعھاو نسانيةاإل الحضارة قاموس في)  والتغيير والتقدم

 الواقع ذلك من أرقى لألحفاد مستقبل تصور ثم ، باءاآل حياة على والتفوق وإثراءھا حياته تحسين

  )  ٢٤ص ، السابق المصدر(                                                                 .    ذي نعيشهال
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 أن على خالف ال أنه الإ ، المستقبلية للدراسات العلمية البداية تحديد بشأن راءاآل تختلف       

 وما ، بالكون الشاملة المعرفة الى نساناإل لتطلع البدايات الى يرجع بالمستقبل ھتماماال تاريخ

 مساره في والتحكم حركته على السيطرة بھدف وذلك الزمن مقدمتھا وفي أسرار من فيھا يخفى

 العرافة وظواھر والتنبؤ للمستقبل العصور أقدم منذ البشرية أھتمام في بوضوح ذلك ظھر

  . ذلك على دليل أكبر القديمة الحضارات بھا تميزت التي والمنجمين والكھنة

 التأثير في األنساني والدور معه والتكيف للتعامل"  المستقبل الى يتطلع بطبيعته نسانواإل      

 يسھم التربية في المستقبل ستشعارفا ، واھداف طموحات من له يتوافر بما المستقبل لھذا الفعال

ً  التكيف طارإ في زمني مدى عن الستراتيجيات تعكس عامه اتجاھات تطور في  للتغيرات وفقا

 ) ٤٦ص ، ٢٠٠٣ ، محمود(                                                .        "الطارئة أو السريعة

 أنھا بعضھم يرى ،إذ المستقبلية للدراسة العلمية البداية على تفاقا أي ھناك ليس أنه غير         

        بأسم المعروف) مور توماس( كتاب ظھور شھد الذي عشر الخامس القرن نھاية الى ترجع

ً مستقبلي اً تصور فيه يطرح الذي) اليوتوبيا(  الشر أشكال كل من يخلو الذي المثالي للمجتمع ا

 رالمشھو ليزياإلنج الفيلسوف كتاب عشر السادس القرن نھاية في تاله ثم ، ضطھادواال والظلم

 عن طريق للعالم مستقبلية رؤية يطرح وھو) الجديدة أطالنطا(المعروف ) بيكون فرانسيس(

 الطبيعة على والسيطرة العالم لتغيير أساسية كوسيلة العلم على يعتمد جديد لمجتمع تصوره

  .  للبشرية أفضل حياتية مستويات وتحقيق

 القرن وائلأ كانت المستقبل لدراسة العلمية البداية أن" إلى)  ٢٠٠٨ ، طارق( ويشير       

         ھو العلم لھذا اً سما شتقا من ولأ كان الذي)  جلفن كولم(  جتماعاال عالم يد على العشرين

 صك شھد الذي العالم كان ١٩٤٣ عام ولعل،  المستقبل تعني يونانية ةكلم وھي)  ملتنولوجي( 

 ألنھا نافعة المستقبل معرفة نأ فيه ليؤكد) Futurology(المستقبل علم عليه طلقأ جديد صطالحا

 المعوقات من كثير من المستقبل وتنقية الحاضر ومشكالت الماضي أخطاء تالفي في تساعدنا

  )  ٢٣ص ، ٢٠٠٨ طارق،(                                 .بداعاتھاوإ نسانيةاإل مكاناتإ تحاصر التي

 صورة تكوين الباحث فيه يحاول جديد علمي تخصص بأنه"  المستقبل علم يعرف وبذلك       

 الى تؤدي أن يمكن التي المتغيرات لدراسة يھتم الوقت ذات وفي الحدوث محتملة مستقبلية

 ) ١٨ص ، ٢٠٠٨ ، طارق(                              .     "المستقبلية الصورة ھذه تحقيق احتمال

 ستطاعأ الذي)  ١٩٠٣،  فيرن جول( الروائي ظھور برزفقد  عشر التاسع القرن في ماأ        

 من العديد ويطرح المستقبل مجاھل الى حادة ببصيرة ينفذ نأ الروائية أعماله من كثير في

 يوما ثمانين في العالم حول( شھرھاوأ مؤلفاته تضمنتھا التي والوجدان للعقل المثيرة التوقعات

ً  نوعشري  تحقق للمستقبل صورة قدمت التي الروائية عمالاأل من وغيرھا )الماء تحت فرسخا
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 البريطانيين والعلماء المفكرين سلسة تكتمل السابقة سھاماتهوا )ويلز( وبمجيء، منھا الكثير

ً ھتماما أولوا الذين نيالمستقبلي  يد على عشر السادس القرن نھاية منذ المستقبلية بالدراسات اً مبكر ا

 عشر السادس القرن بداية في) مالتوس توماس(قتصادياال ثم بيكون، فرانسيس والعالم الفيلسوف

 ولىاأل العالمية الحرب أعقاب في باوأور على طغت التي التشاؤم روح جسد الذي) ويلز( وأخيراً 

 العشرين، القرن من والثالثينيات العشرينيات في والسياسية قتصاديةاال األزمات بفعل وتصاعدت

، البشرية بمستقبل) ويلز( رؤية في األثر اً أسو له كان مما الثانية العالمية بالحرب نتھتوا

 بان قناعته عن عربأ إذ ،)نسانيةاإل تاريخ ومعالم التاريخ مختصر( كتابيه في ذلك نعكسوا

  .   نھائية بصورة الكارثة ربحت فقد والتعليم الكارثة بين السباق فسرت قد البشرية

 ) ٢٢ ص، ٢٠٠٣ ، الزكيو فاروق(                                                   

 تھدف التي والدراسات البحوث من مجموعة"  بأنھا المستقبلية الدراسات تعريف يمكنو         

 تھدف كما لھا عملية حلول إيجاد على والعمل المستقبلية الطبيعة ذات المشكالت عن الكشف الى

 تكون أن يمكن التي المستقبلي للموقف ةالمتعدد المتغيرات وتحليل األحداث تجاھاتا تحديد الى

 المستقبلية الدراسات تستخدم األھداف تلك ولتحقيق المستقبل في األحداث مسارات تأثير في لھا

  . "ستراتيجيال التنبوء بعملية القيام من تمكنھا التي واألساليب األدوات من مجموعة

  ) ٦٧ ص، ٢٠٠٣ ، لزكياو فاروق(   

 فكارأ عن طريق للمستقبل صور رسم الى المستقبلية الدراسات عن الكتابات معظم تشيرو        

 . المجال بھذا المھتمين راءوآ

أن أھداف ھذه الدراسات ھو  الى المستقبلية الدراسات في المتخصصين معظم يشير إذ        

 للمستقبالت الممكنة الصور قتراحوا وتقويم وفحص كتشافا عن طريقستشراف المستقبل ا

 ويحاولون يكون نأ يجب وما محتمل ھو وما ممكن ھو ما معرفة يحاولون بذلك وھم ، مفظلةال

 ً  العمل شكل وبتصميم المناسبة ستراتيجيةال األھداف ختياربا القرار صنع يخدموا أن أيضا

ً وعي أكثر وجعله جتماعياال  والبحوث المستقبلية الدراسات نإ. المستقبلي الفكر بتقديم اً وتأثير ا

ً  تشكل بھا المتعلقة  لتحسين أسس وضعو، وھدفه المستقبل حول المعرفة وتنمية بتطوير يعنى علما

 فالدراسات، والتعليم والحكومة الصناعة فيھا بما المختلفة اإلنسانية المجاالت في القرار تخاذا

 التنبؤات من مجموعة صوغ إلى يرمي منظم جھد ھو المستقبلي ستشرافاال أو المستقبلية

  .  المستقبلية والرؤى

 متداخل متكامل عملي علم ھو المستقبل مجال أن الى)  ٢٠٠٨ ، طارق( دراسة شارتوأ       

 دارسو يعتمد فقد ، ةجتماعياال والعلوم العلوم جميع من محددة معلومات على يعتمد األنظمة

 . الممكنة المستقبليات مع يتعاملون عندما ومعارفھم الخبراء من مجموعة على المستقبل



 ٤٣الخلفية النظرية ودراسات سابقة                                         /  ثانيالفصل ال

 

 تجاھاتا تحديد إلى تھدف التي والبحوث الدراسات من مجموعة ھي المستقبلية فالدراسات        

.  مسارھا حركة أو تجاھاتاال ھذه إيجاد في تؤثر أن يمكن التي التغيرات شتى وتحليل األحداث

 ان المحتمل من بات التي أو المشكالت عن تكشف التي والبحوث الدراسات مجموعة نھاإ أو

 المشكالت ھذه لمواجھة كحلول تحدھا نأ يمكن التي باألولويات وتتناسب المستقبل في تظھر

  . والتحديات

 الدراسات من صبحتأ نھاإ أي ، الحتميات من باتت المستقبلية الدراسات ان يالحظ ثم ومن       

 باب من السابقة ةمدال في يظن كان كما تجرى ال وھي عنھا ستغناءاال يمكن ال التي الضرورية

 على كافة للدول ضرورية نھاإ بل وحدھا، الغنية الدول في الذھنية التسلية أو والثقافة الرفاھية

 شروط من إيضاحه سبق لما وذلك والتخلف، التقدم ومن الفقر، أو الغنى من خطواتھا ختالفا

 عن فضالً  متزايد، يقين وال شديد ضطرابوا سريع تغيير من به يحفل وما الجديد بالعالم متصلة

 .القرارات صناعة عملية لترشيد أھميتھا

 تتطلب كانت نوإ المستقبلية الدراسات أن من) ٢٠٠٣ ، الزكي دراسة( أكدته ما وھذا      

 غير وأ موجود غير ھو لما مسبق تصور على الذاتية والقدرة الخيال من اً قدر بالضرورة

ً نوع تختلف أنشطتھا أن الإ االن، معروف  في وأ العلمي الخيال حقل في تقع التي نشطةاأل عن ا

 في نالقائمي على نماأ المستقبلية الدراسات اليوم عليه يطلق فما ، بالغيب والرجم التنجيم  ميدان

 بقدر وتحظى ، مقنن شبه وأ مقنن وفحص دراسة وأدوات بحث مناھج على تقوم جادة دراسات

 ذات علمية وجمعيات بحثية ومراكز معاھد بھا وتنھض العلمية وساطاأل في حتراماال من عالٍ 

 علم بروز عن بالحديث يسمح حد والرقي النمو من بلغت قد الدراسات ھذه ان بل ، راقية سمعه

  ) ٤٠ص ، ٢٠٠٣ ، الزكي(                                        .المستقبليات علم ھو جديد اجتماعي

       دراسة اليه أشارت وكما ذلك المجال ھذا في والمختصين المعنيين من العديد ويؤكد          

 بحاجة ننافإ فيه ونتحكم بالمستقبل نتصرف ان ردناأ ذاإ نناأ على) " ١٩٩٥ ، نوآخري البزاز(

 نناأ كما السياسات، وترسم الخطط توضع ساسھاأ على التي المعلومات الى شيء، كل وقبل أوالً 

 لن األمر نھاية في أي المستقبل، وصناعة الماضي تفسير على القادر نساناإل عدادإ الى بحاجة

  ) ١٣١- ٩٥ص ، ١٩٩٥ ، نوآخري البزاز(     .  "والتعليم العلم بدون المستقبل مواجھة نستطيع

 لوضع الماضي إلى ستناداً ا الحاضر وأ الواقع معطيات على المستقبلية الدراسات وتقوم         

 مع والبصرية المادية المتاحة اإلمكانات وفق على واألھداف الغايات طارإ في المستقبلي التصور

 تساند كعملية  التخطيط ضوء في المختلفة المجاالت في تطورات من يجرى ماالحسبان ب خذاأل

 علم في الدارسين لدى التمييز ضرورة تأكيد مع المختلفة، للسيناريوھات حتماالتاال وضع

 عامة صورة عملية لتطورفا، ) التنبؤو االستقرار،و التطور،(  أساسية مفاھيم ثالثة بين المستقبل
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 تطور دراكوإ فھم على تقوم التي للعملية يشير فھو، ستقراراأل ماأ مستقبلية، مدة في حداثلأل

 حين في تجاھه،وا التغيير حجم لمعرفة مستقبلي زمني متدادا الى الحاضر من حداثواأل الحدث

 صور تكوين محاولة ويتضمن،  والطريقة المحتوى حيث من المستقبل دراسة التنبؤ عملية تعني

 ھذه تحقق حتمالا الى تؤدي نأ يمكن التي التغيرات ودراسة وث،دالح محتملة متنوعة مستقبلية

  )  ١٣٩ص ، ٢٠٠٤ ، والبحيريمحمد (                                        .                  الصورة

 على مختلفة جوانب في تستند"  المستقبلية الدراسات ان) ١٩٩٩،  الخطيب( دراسة وأكدت       

 ذات ستراتيجياتوا صور بنحو ؤالتنب يكون نأ أي التربوي مجال وخاصة للتخطيط منظومات

 أو السيناريوھات كأسلوب ، ستراتيجياال للتنبؤ كثيرة ليباسأ نجد ھنا ومن ، طويل زمني مدى

          ."المستقبل في الحدوث محتملة متغيرات ضوء في المحسوب الحوار بأسلوب يسمى ما

  )  ١٣٠ص ،١٩٩٩ ، الخطيب(   

 لھذا الواضحة الخريطة نمتلك نأ إذا علينا ، مستقبلنا صنع في بفاعلية نشارك ان أردنا ذاإ       

 الذي المستقبل الى الطريق على التعرف في بھا نھتدي التي البوصلة نمتلك نوأ ، الجديد العالم

 يمكن وال ، جانبنا من فيه المرغوب المستقبل ھذا مالمح تحديد بالتأكيد يفترض ما وھو ، نريده

إلى  دراسته في)  ٢٠٠٣ ، زكيال(  .وأشار المستقبلية الدراسات طريق عن الإ كله ذلك يتحقق أن

 ھذه كانت وأن ، ستراتيجياتال وضع وأ التخطيط ليس المستقبلية للدراسات المباشر الھدف أن

 فراتو نھاأ ذإ ، ستراتيجياتال رسم وأ الخطط لوضع ، العدة عدادإ في شك دونمن  تفيد الدراسات

ً  التخطيط ألصل ً  جانبا     .الخطط ورسم ستراتيجياتال لصوغ تلزم التي المعرفية القاعدة من مھما

  ) ٣٠ ص، ٢٠٠٣ ، الزكي(                              

 غير تنبؤات تقديم بمعنى اإلنباء ھو الدراسات من الھدف ليس ، أنه الى شارةاال من بد وال         

 المستقبل حول مقوالت من المستقبلية الدراسات تقدمه ما فكل حداثباأل حتماليةا وغير شرطية

 المستقبلية الدراسة غاية نإ عامة بصفة القول يمكن ھنا من ، حتماليةوأ شرطية مقوالت ھي نماإ

 ھدى على ال العمل ثم ومن ، اليوم قرارات من يتخذ قد لما المدى طويل زمني طارإ توفير ھو

ً  تدبير بأسلوب وال الماضي  قد تكون نا بعد ومواجھتھا االزمة معالجة أو بيوم المعيشى يوما

ً  طويل زمني بأفق المدى طويلة نظرة وفقعلى  العمل بل،  وقعت  سرعة تمليه مرأ فھذا،نسبيا

 )  ٢٩ص ، ٢٠٠٤ ، والبحيريمحمد (                                           .  التعقد وتزايد التغيير

 نماإ تفكيرنا على المدى طويل مستقبلي طابع إضفاء من المستقبلية الدراسات تتيحه ماإن        

 نقوم وما اليوم قرارات من نتخذه نماإ ذلك القرارات، تخاذا في والرشد العقلي النضج عالمات ھو

 بعدنا من بنائناأ ومستقبل مستقبلنا في بأخرى أو بصورة يؤثر سوف الحاضر في تصرفات من به
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 تؤمنه لما وذلك ، نسانلإل أفضل مستقبل صنع على تساعد المستقبلية الدراسات نإ القول ويمكن

 - :أھمھا متعددة فوائد من

 أو عليھا الطريق ينقطع وحتى بمواجھتھا التنبؤ ثم ومن ، وقوعھا قبل المشكالت كتشافا - ١

 ستعدادواال المبكر نذاراإل وظائف المستقبلية الدراسات تؤدي وبذلك ، وقوعھا دون الحيلولة

 . المشاركة قلاال في أو في للتحكم والتأھل ، المبكر

 بفضل يتحول أن يمكن والذي ، منھا كامن ھو ما وطاقاتنا ومواردنا نفسناأ كتشافا عادةإ - ٢

 تحقق أن يمكن جديدة مسارات كتشافا على يساعد بدوره وھذا ، فعلية وطاقات موارد الى العلم

 عادةوإ كتشافاال عملياتبواسطة و ، ومتواصلة سريعة شاملة تنمية من اليه نصبو ما لنا

 طاقاتھا وتعبئ قواھا وتستجمع ، بالنفس والثقة للتنمية الساعية األمة تسترد ھذه االكتشاف

 . المستقبل لمواجھة

 البنى تشييد على قادراً  المجتمع أو الفرد يكون بحيث الحاضر في يتم انما للمستقبل عداداإل - ٣

 . الحاضر في والتطور المستقبل لبناء المصممة التحتية

 للدرس منھا ختيارا خضاعبإ وذلك بينھا المفاضلة عملية وترشيد المتاحة ختياراتاال بلورة - ٤

 ، نتائج من عنه يسفر نأ يمكن وما تداعيات من اليه يؤدي أن يمكن ما ستطالعا بقصد والفحص

 السياسية ختياراتھما يحددوا نأ للناس يمكن معرفية قاعدة توفير في المساعدة ذلك على ويترتب

 . ھاضوئ في قتصاديةواال

 مستوى تحسين أي ، المتاحة للموارد مثلاأل ستغاللاال بھدف التعليمية القرارات ترشيد - ٥

 )٨،ص٢٠٠٠، العيسوي(                        .التعليم مجال في العامة الموارد توظيف في الكفاءة

 فاعلية زيادة فيو في النظام التربوي والتعليمي ودراسته المستقبل علم أھمية يوضح ذلك وكل 

 للمخططين ويمكن الفعالة القرارات تخاذوا السياسات رسم في تنبؤاته استخدامو التربوي التخطيط

    )  ٣٤ص ، ٢٠٠٤، خالد(    . وبصيرة وعي من لمستقبالتبا التبصر من السياسيات وواضعي

 نتجنب حتى للمستقبل والتخطيط التفكير في نبدأ أن وكمتخصصين كتربويين علينا يجب لذا       

 في منھا مفر ال تغيرات حداثإل مضطرين نفسناأ نجد ال وكي ، بالنظام ستمر التي زماتاأل

 التربوية ھدافاأل نحقق كيف بعقالنية ونقرر التخطيط على القدرة لدينا تكون لكي التعليمي النظام

 سيما الو ، المستقبل في المتوقعه التطورات عن ومتنوعه كثيرة دراسات لدينا فراتتو نأ ويجب ،

 في التربية في المستقبلية الدراسات فأن لذا ، النسبي بالبطء يتسم التعليم في التغيير ايقاع أن

  ) ٢١ص ، ٢٠٠٤ ، ضياء(                                              . فضلأ مستقبل نجازإل الطريق
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  - :المستقبلية .....المفھوم الرؤية

  

 من العديد قبل من والتحليل للبحث خضعت التي الموضوعات من المستقبلية الرؤية تعدُّ          

 تحديد في بأھميتھا دراكھمإ من منطلقين تحقيقھا كيفية على التعرف بغية والمختصين الباحثين

 والتركيز عتياديةاال فتراضاتاال نطاق خارج تتحرك يجعلھا الذي للمنظمةالمستقبلية  اتتجاھاال

 ھذه تحقيق كيفية وفي للمنظمة المستقبلي التوجه يوضح منطقي بترابط النھائي الھدف على

ً المستقبلية ا الرؤية تمثل إذو التوجھات، ً  نعكاسا  تجاھاتھاأ تحديد على المنظمة لقدرة حقيقيا

 توجھات عبر تجاھاتھاوا تكوينھا ومصادر ماھيتھا تحديد إلى المختصون سعى عليه ،المستقبلية 

 والبحث مفاھيمھا أھم على التعرف سيتم ذلك على وبناءً  تحقيقھا، كيفية عن عبرت متعددة فكرية

  : كاآلتيو إتجاھاتھا وتحديد تكوينھا في

 تبعاً  تعريفاته وتعددت توصيفاته ختلفتا التي المفاھيم من المستقبلية الرؤية مفھومو       

 مفھوم توضيح من أوالً  بد ال مظاھره، كل يتضمن شافٍ  تعريفٍ  ولتحديد الباحثين، راءآ ختالفأل

ً  الرؤية  العديد اللغة معاجم في جاء ،إذ اللغوية والمعاجم القواميس في جاءت ما وفق على لغويا

 الشيء ادراك أي والقلب بالعين رؤيا( أنھاب ھـ)١٢٥٣،  الحنفي( وصفھا إذ المفاھيم، من

  )ھـ١٢٥٣،  الحنفي (                                                                    .     )به واإلحساس

 الذھن، في تتشكل صورة( أنھا على )Longman Modder،1976(  قاموس عنھا وعبر

  )Longman Modder ،121:1976 (                                      ).تخيلية مستقبلية صورة

  

 األنسان أعتقده ما( أنھا مفاده وأشمل أوضح تفسيراً  أعطى الذي) ١٩٨٠،المنجد( في وجاءت

  )٥٦،ص١٩٨٠،المنجد(                                  ).وبالقلب بالعين النظر وھي يراه ما أو هورآ

  ).تصور مرئي، شيء خيال، طيف،( أنھاب وصفھافقد  )١٩٨١، المورد( قاموس أما

  )٢٥٦،ص١٩٨١، المورد(      

 خطة تكوين على القدرة( أنھاب وصفھا حينما أعمق تفسيراً  )oxford، 2000( قاموس وأعطى 

  ) oxford,2000:324(                                                   ).مخيلتك في وتصورھا مستقبلية

 أنھاب) Webster ،(2000قاموس إليھا أشار للمستقبل تصوراً  كونھا في نفسه تجاهاال وفي       

 إذ إنھا للغاية ناشطة رؤية ھي الحقيقية الرؤية وأن) فيه مرغوبٍ  لمستقبل تصور أو فكرة(

 في تحدث لجعلھا والمصادر والمواھب المھارات ستدعاءأ خالل من المستقبل تتجاوز بتأثيرھا

 غير شيء دراكأ على القدرة( أنھا على عنھا عبر حينما دراكاإل قدرة ھاإلي أضاف أنه كما الواقع

ً  مرئي   )Webster ,2000:187(             ).الثابتة والنظرة الذھنية المالحظة خالل ومن واقعيا
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 في التفكير قدرة أنھاب  وصفھا حينما جديد بتصور )Oxford ،2006( قاموس في وجاءت       

    ).وحكمة واسع بخيال بالمستقبل التفكير على القدرة( بوصفھا عنھا عبر إذ المستقبل

                                                 )322 :2006  ،Oxford(  

 التخيل على القدرة( أنھاب وصفھا حينما التخيل قدرة )Combridge ، (2006قاموس كدوأ      

ً  نأ كيف   )Combridge ,2006:235().المستقبل في تتطور نأ يمكن ما صناعة أو ما مجتمعا

 متالكھاوال نبساطاال ومرونة ليةإ متالكھاال تعددت قد رؤية لفظة معاني أنَّ  تقدم مما يالحظ      

 فكرياً  الرؤية فعل تفعيل فإن وبذلك الواحد، وللشيء للمعنى والمعلومات األفكار مع التعامل تقنية

 موضوعي حوار أو نقاش أو جدال بال اليھا نصل أن نستطيع ال التي الحقائق تقديم شأنھا من

  .متعددة رؤيوية بزوايا تأمل أو عقالني

 سيتمف ولكثرتھاللباحثين  النظر وجھاتراء وآ لتعدد نظراً و كمفھومالمستقبلية  الرؤية أما       

 الباحثين من عدد إذ نظر، راء والوصف والتقارب في وجھات النظر اآل تشابه حسبب تصنيفھا

 في عليه تكون نأ تود وما المستقبلية وأحالمھا المنظمة طموحات أنھا علىالمستقبلية  للرؤية

 تطمح ما( أنھاب )Synder & Graves,1994(من كل رأى التصور ھذا وفق وعلى. المستقبل

 خلق والى ومتابعة تغييرات حداثإ يتطلب االمر وھذا) المستقبل في المنظمة تحققه أو تكون نأ

  )Synder & Graves,1994:368(         .المستقبل على والتركيز للحاضر الفھم بين التوازن

  

 بأھداف تتعلق نھاأ مابقولھ ذاته القول)Pitts & Lei ،1996( الباحثين من كل وأكد        

 فھي وبذلك،) فعالً  عليه تكون نأ تريد الذي وما المنظمة طموح( تصف إذ، رغبة األكثر المنظمة

  .عليا أھداف لتحقيق جھودھم وتوحد العاملين مخيالت على تحصل

( Pitts & Lei , 1996:193)  

 أنھاب )Johnson & Scholes ،(1997 الباحثين من كل وصفھا نفسه تجاهاال وفي        

 ).ستراتيجيةال طموحاتھا تعكس التي المنظمة لمستقبل المرغوبة الحالة(

  Johnson & Scholes ,1997:78)(  

 التي المستقبلية وطموحاتھا المنظمة أحالم( أنھا فأكد الرأي )٢٠٠٠، محمد( وشاركھم       

  )٧١،ص٢٠٠٠، محمد(        ).البعيد مداأل في نماوأ الحالية مكانياتاأل ظل في تحقيقھا اليمكن

 فيه المرغوب للمستقبل ذھنية صورة أنھابالمستقبلية  الرؤيةخرون ن آباحثو ووصف        

 عمل طبيعة تحدد التي ختياراتاأل طارإ في ما المنظمة وضع ھاعن طريق تصور للمنظمة

 صورة( أنھاب وصفھا الذي )Kay ، (1994تعريف المفھوم ھذا من نطلقوأ. تجاھاتھاوا المنظمة

                          (Kay,1994:44)   ).للمنظمة والمرغوبة المعقولة المستقبلية للحالة ذھنية
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 للمستقبل ذھنية صورة نشاءإ( أنھاب )Lynch (2000, تعريف يـأتي نفسه تجاهاأل وفي           

  )                                                     (Lynch,2000:37 ).للمنظمة والمحتمل المرغوب

 لحالة ذھنية صورة( أنھاب )Bateman& Snell ،2002( الباحثين من كل الرأي وشاركھم       

  ).مالھاوآ المنظمة طموحات عن تعبر إذ،  للمنظمة ومرغوبة محتملة مستقبلية

 2002:244)                                             ، (Bateman& Snell  

 ليهإ تصبو وحلم ذھنية تخيلية صورة( أنھاب وصفھا إذ، )٢٠٠٥، عبيدات( معھم تفقوا      

  )٩١،ص٢٠٠٥، تركي(                    .                                                      )مستقبالً 

 المنظمة عمل في وجوھرية أولية خطوةالمستقبلية  الرؤية نأ على الباحثين من عدد تفقوا       

 خطوة( أنھاب ,Moore) (1998 عنھا عبر تجاهاال ھذا وضمن. وجودھا ستمراروا بقائھا لضمان

   ).تحقيقھا إلى المنظمة تھدف التي المثالية والحالة للمنظمة البقاء اسباب تضع أولية

                                        (Moore,1998:78)  

 على تعمل رشادإ نقطة أنھا علىالمستقبلية  الرؤية عدّ  فقد الباحثين من خراآل الصنف أما       

 المستقبلية أھدافھا تحقيق بغية المطلوب تجاهاال صوب أعمالھا وطبيعة المنظمة تجاها تحديد

 (Kusnis & Owen,1992) من كل وصفھا التصور ھذا وفق وعلى. ستراتيجيةال تجاھاتھاوا

    ).تجاھها األعمال خطى حث ينبغي الذي المستقبل لتصور رشادإ نقطة( أنھاب

                                                                (Kusnis & Owen,1992:6)  

 أنھاب Hinterhuber & Popp)،(1992 الباحثين من كل تعريف جاء نفسه تجاهاال وفي       

  ).معين تجاهبأ المنظمات لحركة موجھة رشادأ نقطة(

1992:54)،Hinterhuber & Popp(  

 الطريق خارطة( بأنھا وصفھا ذإ Thompson & Stricland) ،(1999 تجاهاال ھذا كدوأ      

 والقـابليات تحديده تنوي الذي العمل وموقع اليه الوصول تطمح الذي تجـاهواال المنظمـة لمستقبل

  )Thompson & Stricland,1999:84(                                        .)لتطورھـا المخطط

  

 أعمالھا ومسار للمنظمة المستقبلي التوجه(بوصفھا  وصفھا إذ )٢٠٠٤، الخفاجي( وأيده      

  .)المستقبل في متميزة مكانة في تكون كي به تقوم نأ تحاول لما المنظمة يرشد الذي

  )١٠٩،ص٢٠٠٤، الخفاجي(

 مسـار خارطـة( أنھا كـدافأ الرأي )٢٠٠٦، وستريكالند تومسون( الباحثين من كل وشاركھم      

  )٧٧،ص٢٠٠٦، وستريكالند تومسون (                                   . )المنظمـة مستقبـل توضح
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 القابلية أو القدرة أنھابالمستقبلية  الرؤية مفھوم تحديد إلى الباحثين من خراآل الصنف وسعى      

 عرفھا. التصور ھذا وضمن المستقبلية حتماالتلال والتھيؤ والظروف المواقف أفضل خلق على

1987)، (Norton أنھاب )المستقبلي العمل تجاها تكوين على المنظمة بقدرة ترتبط عملية.(  

                                                                          )Norton,1987:167(  

 تصور على القابلية( أنھاب ) Helleriegel & Slocum ،(1996 الباحثين من كل ذلك كدوأ     

  .)التصور ھذا تحقيق وطرائق والظروف الحاالت وأفضل مختلف

1996:96) ،Helleriegel & Slocum (  

ا        احثين بعض أم د الب اب وصفھا فق ا أنھ اول م ـة تح ـازه المنظم دة خالل أنج ة م ة زمني  معين

ا( أنھاب )Creto & et.al ، (1995وصفھا الرؤية ھذه وفق وعلى ـة تحاول م  في نجازهإ المنظم

  )Creto & et.al،                                               (1995:66    .)مداأل طويلة زمنية مدة

 عليـه تكون نأ ترغب لما وصف عملية أنھابالمستقبلية  الرؤية )١٩٩٩، مرعي( وعد        

 لما وصف عملية( أنھا على إليھا بأنھا شـارأ التصور ھذا وفق وعلى. المسـتقبل في المنظمـة

  )٢١١،ص١٩٩٩،(محمد                                 ).المستقبل في المنظمة ليهإ تصل نأ ترغب

 أنھابالمستقبلية  الرؤية عن عبر حينما مختلفة نظر بوجھة الباحثين من تعريف عدد وجاء        

  .المستقبل في المنظمة عليه تكون نأ يمكن ما يحدد الذي المشترك عتقادواال عيالجم العقل

  

 للعاملين معينة سلوكية معايير يحدد جماعي عقل( أنھاب )٢٠٠٥، العويسي( تعريف جاءو         

  )٣٨،ص٢٠٠٥، العويسي(                                                                    ).المنظمة في

 المنظمة أعمال نشطةأ لجميع والمتكاملة الشاملة الصورة أنھا إلى الباحثين من عدد وذھب         

 الداخلية الجھود افرتض عن طريق عضائھاأ وتطلعات تجاھاتوا قيم تثبيت على تعمل التي

 ھمبعض نأ لىإ يشيرإذ  )٢٠٠٦، الراوي( عنھا عبر المفھوم ھذا وفق وعلى. للمنظمة والخارجية

 حول ليس الفلسـفي الموقف أو المضمون ذات المجـردة والفكـرة الشـاملة الصورة( أنھاب وصفھا

   ).نفسھا نسانيةاإل الحياة حول بل فقط ووسـائلھا وغاياتھا األعمال نشطةأ

  )١٤٨،ص٢٠٠٦، الراوي(

 أشكال من شكل أنھابالمستقبلية  الرؤيـة تفسـير واحاول الذين الباحثين من وصنفھا البعض        

 ھذا وفق وعلى. وأحـالمھا المنظمة تجاھاتأ يفھمون العـاملين جعل إلى تسعى التي القيادة

 القادة يؤديھا التي المھمات من مھمة( المستقبلية الرؤية نأ )Bennis، 1989 يرى( التصور

  )                                                (Bennis,1989:120  ).القيادية الكفايات توضح كونھا
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 خريناأل جعل على تعمل التي القيادة اشكال من شكل( أنھاب Lavrie) ،(1995 ووصفھا      

                               (Lavrie,1995:69)  ).وتصوراتھا المنظمة تجاھاتأ ويتقبلون يفھمون

 على القائد قدرة( أنھاب وصفھـا حينما )Lefever & et.al ،2008( من كل الرأي ووافقه      

 .)المسـتقبل في عليه تكون نأ يمكن ولما أحالم من يمتلكه ما توضيح

)2008:23 ،Lefever & et.al(  

 التي الشخصية ومقـوماتھا وھويتھا المنظمة تجاھـاتوا قيم عن تعبر أنھاون باحث كدوأ       

 من نطلق، وا للمستقبل ستعداداأل بغية والثبات التحدي على القدرة وتمنحھا وترتفع تسمو تجعلھا

 تفسح التي ومبادئھا وقيمھا ومعناھـا المنظمـة ھوية( أنھاب ) ٢٠٠٠، كاتس( تعريف المفھوم ھذا

 وتطوير الشـخصية وھويتھم ورغباتھم ھدافھمأ تحقيق من المنظمة في العاملين لكل المجال

   ).المستقبلية وطموحاتھا المنظمة أھداف مع يتناسب بما الشخصية مقوماتھم

  )١١٤،ص ٢٠٠٠، كاتس(

 خالله من يسعى مثالي ھدف( أنھاب )Borneman & Sammer ،2003( من كل يدهوأ       

  )(Borneman & Sammer,2003:88                        ).المستقبل منظمة تكوين لىا القادة

      

 تجاهاال ھذا وضمن. هفي المرغوب للمسـتقبل فكري نموذجأ أنھاب الباحثين من معه عدد تفقوا 

  .  )ستراتيجيةاال وقلب اإلسـتراتيجي التفكير جوھرة( أنھاب )Porter ،(1998 عرفھا

                                                         )porter,1998:94(  

 مثلاأل للمسـتقبل فكري نموذج( أنھاب )٢٠٠٨،  والعبادي الطائي( من كل إليھا شـارأو 

  )٦١،ص٢٠٠٨،  والعبادي الطائي (                                         .)منظمـة ألي والمرغوب

 في بلوغه يراد ما لشيء وتنبؤ دراكإ عملية اأنھ عن تخـرج ال أنھا الباحثين بعض ورأى        

 لنوع دراكإ( أنھا على )EL-Namaki ،(1992 عنھا عبر المفھوم ھذا وفق وعلى،  المستقبل

  )EL-Namaki,1992:39(                 .)المستقبل في المنظمة فيھا تكون نأ تطمح التي البيئة

 حداثاأل عن صورة لتشكيل تنبؤ حالة( أنھاب )Bruce & Green،  1992( شاروأ       

  )Bruce & Green,1992:87(                     .)معين سياق أو طاربإ العالقة ذات المستقبلية

 تكون نأفي  ترغب لما مستقبلية تصورات أنھاب وصفھا حينما جديد تجاهبا باحثون وجاء        

 ھذا وفق وعلى. بقيمھا لتزامواال نتماءاال مبادئ ترسيخعن طريق  المستقبل في المنظمة عليه

 التي للمنظمة المرجو المستقبل صورة( أنھاب Davis & davidsan) ،(1991 عرفھا تجاهاال

  .)المنظمة في العاملين لدى لتزامواال نتماءاال ترسيخ على تساعد

                                           ) (Davis & davidsan,1991:156  



 ٥١الخلفية النظرية ودراسات سابقة                                         /  ثانيالفصل ال

 

ومتنوعة المصادر لمفھوم الرؤية المستقبلية ، أن ھنالك  متعددة يتضح لنا مما تقدم من تعريفات

لتعريف ھذا المصطلح ، فقد تنوعت في ضوء ما جاءت به التحليالت نظر خصائص ووجھات 

ولقد أمكن الخروج بعدد من الخصائص للرؤية ، راء وتوجھات حول المفھوم آذكر الباحثون 

  -تي:عن طريق ما تم عرضه سابقاً وكاآلالمستقبلية 

(نظرة توجه للمستقبل نھاإ بل الحاضر الوقت في ليستالمستقبلية  الرؤية: المستقبلخاصية  - ١

  . المستقبل في المنظمة عليه تكون نأفي  ترغب ما أي ،)مستقبلية

 على الرؤية توضع  نأ أن تعتمد وتبنى على ما موجود في الواقع أصالً،أي يجب: الواقعية - ٢

  .حقيقي يحقق األھداف معنى لھا يكون لكي الواقع أساس

 يمكن لمن تكون نأ ويجب تصديقه يمكن بموضوع مرتبطة الرؤية تكون نأ يجب: الصدق - ٣

  . تصديقھا

 جزءاً  تكون نأ في الرغبة خلق على القدرة لھا يكون نأ من بدال : والتأمل المستقبلي الجاذبية - ٤

  )Nanus,1992:79(                                                      .رؤيته تمت الذي المستقبل من

  

 -:في الدراسات المستقبلية دلفاي أسلوب

  

عن المشكالت ذات الطبيعة من المعروف أن الدراسات المستقبلية تھدف الى الكشف           

 قائوالطر األدوات من مجموعة المستقبلية الدراسات تستخدم األھداف تلك ولتحقيق المستقبلية،

 التي قائالطر ھذه من العديد وھناك ، والبعيد القريب المستقبل في سيحصل بما للتنبؤ والوسائل

 . األساليب ھذه من كواحدة) دلفاي(  طريقة أو سلوبأ مقدمتھا في ياتي بذلك تعنى

          

ً  األساليب كثرأ من) دلفاي( أسلوب ويعد  من واحدو  التربوية والبحوث الدراسات في شيوعا

 الحصول في فعالة وسيلة يعد إذ ،) المستقبلية الدراسات( المستقبلي التنبؤ في المستخدمة األساليب

 وھذه ، منظمة بطريقة معينة قضيةى لا بالنسبة المستقبل عن الخبراء وتصورات راءآ على

 الستراتيجيات وبناء السياسات ووضع للتخطيط كمدجالت ھااستخدام يمكن والتصورات اآلراء

  . المجاالت شتى في

 األكثر األسلوب وأنه المستقبليات لبحوث الزاوية حجر بأنه) دلفاي( أسلوب أن الى ويشار        

 الماضي القرن من الخمسينيات في أوالً  دلفاي أسلوب ستخدمأإذ  ، للمستقبل التوقع في اً استخدام

 عديدة أخرى مجاالت في انتشرت تطبيقاته ولكن ، كيةيراالم القوات قبل من عسكرية ألغراض
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 في ستراتيجيال والتخطيط والسياحة والتسويق التقني والتطور واالقتصاد والتعليم الصحة منھا

 .عمالاأل دارةإ

 عمليات في الشائعة األساليب ومن،  المعيارية األساليب أشھر من األسلوب ھذا ويعد          

 تفاقأ على منظمة منھجية بطريقة الحصولعن طريق و، معين موضوع او ظاھرة بشأن التنبؤ

 بمعرفتھا تتميز المجموعة وھذه،  جيدة بعناية مختارة الخبراء من مجموعة بين راءاآل في

  )     ٢٨٢ص، ١٩٨٩،محمد(                                                 .الدراسة موضوع عن الواسعة

 أن ، الخبراء من مجموعة تكيف من وتتكون للنظر فتةالال جتماعياال التنبؤ أساليب من وھو 

في غضون  أسمائھم ذكر دونمن  المستقبلية تجاھاتاال أو اإلحداث حتماالتأ بشأن رائھما يعطوا

 . معينة مدة

 على ما لموضوع مستقبلية توجھات أو أفكار عرض في) دلفاي( أسلوب فكرة وتتبلور       

 أدق على للحصول ألسمائھم ذكر دونمن  جوالت لعدة والمتخصصين الخبراء من مجموعة

  .جتماعياال التنبؤ أساليب من فھو،  غيرھا من الدقة الى أقرب نتائج الى للوصول جاباتاال

  )١٥ص ، ٢٠٠٨ ، طارق(                                        

 ، الخبراء غلبأ وأ جميع عليھا يتفق التي التصورات من مجموعتين الى الوصول ويتم         

 يمكن التي الحقيقة الى قربأ اإلجماع شبه وأ باإلجماع ليهإ التوصل تم الذي التصور ھذا ويتكون

  )٧ص، ١٩٩٦،  فھمي(                                                      .      المستقبل في تحدث ان

 عن القريب المجال وأ ختصاصاال مجال في الخبراء بين االستبانة توزيع تم حيث     

 التقديرات ذوي الخبراء من ويتطلب،  جوالت أربع او ثالث وأ لمرتين بجوالت ختصاصال

  ) ٤ص، ٢٠١١،  الجھني(       . التقديرات ھذه لمثل دعتھم التي لألسباب موجز تقديم المتطرفة

 من العديد في يتوفر ال قد،  ستطالعيةأ حدسية بطريقه تنبؤه في يتميز األسلوب ھذا نأ كما        

 صورة ستكشافأ الى يھدف ستكشافياأل أو ستطالعياأل النمط نوأ سيما ال،  خرىاأل ساليباأل

  )   ٢١١ ص ،٢٠٠٩،  الصيرفي(                              .    تحقيقه الممكن المحتمل وأ المستقبل

 عديدة جوالت عن طريق وتقدم ، الخبراء بين مناقشات لعقد مسحية أداة)دلفاي(طريقة تعدو     

 بين العام تفاقالا من درجة الى التوصل بھدف ، الخبراء من منتقاة لمجموعة االستبانات من

                    . المتوقع وتأثيرھا حدوثھا وزمن حدوثھا حتماليةوا معينة تجاھاتا بتجديد يتعلق ما في الخبراء

 مجال في وذلك واسع نطاق على المستقبلي التنبؤ في دلفاي سلوبأ استخدام ذلك بعد وبدأ       

 من العديد وبدأت ، نسانيةاإل والعلوم ةجتماعياال المجاالت الى نتقلا ثم والً أ والتكنولوجيا العلوم

 فضلأ وصفهب مستقبلية تصورات الى التوصل في سلوباأل بھذا تستعين التربوية البحوث

 التغيرات بشأن وتصوراتھم تجاھاتھموأ الخبراء راءآ على الحصول في فعالية كثرھاوأ ساليباأل
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 الإ الفاظھا في ختلفتا نوإ ولكنھا ،)دلفاي( ألسلوب تعريفات عدت ظھرت . حدوثھا يتوقع التي

    :  التعريفات ھذه ومن .معانيھا في تتقارب نھاأ

 من مجموعة بين تاتصاال مجموعة لتنظيم أسلوب أو طريق بأنه) ليسنتونوتيرووف( عرفه       

 المشكلة مع التعامل في ككل فراداأل لمجموعة السماح في فعالة العملية تكون بحيث فراداأل

  ) ١٢٤ ص، ٢٠٠٨ ، طارق(                                                       .  حلھا المراد المعقدة

        علمي سلوبأ أو)  Systemic(  نظمي أسلوب بأنه )Robains.1992(  روبسن عرفهو       

 من مجموعة راءآ ستطالعبا المستقبلية، القرارات أو الرؤى فاعلية تحسين الى يھدف التنبؤ في

 ما في التنسيق أو من دون لقائھم بعضھم بعضاً  ، البحث قيد الموضوع في الضالعين الخبراء

  .  بعناية الغاية لھذه المخصصة ستباناتاأل من سلسلة عبر بشأنه جماعھما على للحصول ، بينھم

)Robains.1992 ، 134 (في )٢٥ ص، ٢٠١٠ ، عبد هللا (  

ً أ ويعرف        فراداأل من مجموعة بين تاتصاال مجموعة لتنظيم سلوبأ أو طريقة نهبأ يضا

 المراد المعقدة المشكلة مع التعامل في ككل فراداأل لمجموعة السماح في فعالة العملية تكون بحيث

 )  ١٢٥ ص، ٢٠٠٨، طارق(                                                                          .  حلھا

 فھمي طارإ وفقعلى  والشمولية الموضوعية على) دلفاي(سلوبأ مفھوم يعتمد بذلكو        

 حول نظرھم وجھة من تطرح ، معين مجال في ھمدائبأ المختصين من مجموعة بين تصاللال

 على معلومات لجمع المتابعة العمليات من سلسلة وفق ما موضوع وأ ظاھرة وأ مشكلة

  )  ٣٣ ص، ٢٠٠٨ ، ومحمد محمد(                            .  والمستقبلية الحالية تصوراتھم

 لتفاعلفا ، راجعة كتغذية خريناآل راءآ بمعلومات تزويدھا يتم ستباناتا بواسطة ينفذ فھو       

 لمجمل متتالية جوالت محصلة عيالجم الرأي يعد ،إذ الراجعه التغذية طريق عن يتم الخبراء بين

  )  ١٤١ ص، ٢٠٠٤ ، والبحيريمحمد (            .  خيرةاأل الجولة بيانات وفقعلى  فراداأل راءآ

 مجموعه يرأ ستطالعال علمية بطريقة مصمم منھج عن عبارة ھو) دلفاي( أسلوب فأن لذا      

 غير مناقشة عمل عن طريقه يتم الرأي ستطالعوا للدراسة ما موضوع بشأن الخبراء من

 . ليھاا الوصول إلى الباحث يطمح التي النتيجة الى للوصول جولة من أكثرفي  ھذا ويتم مباشرة،

 قتصرتا بداياته نأ من الرغم على توسعت) دلفاي( أسلوب اتاستخدام ان القول ويمكن        

 وذلك ، النوع ھذا من الدراسات حصاءإ ناال الصعب من نجد لذا،  العسكرية المجاالت على

 الوقت بمرور زادت فقد ، التربوي المجال وفي المستقبل ستشرافا منظور وفقعلى  لكثرتھا

 وتطوير ، والمدرسي التعليمي بالتخطيط المتعلقةتلك  التربية في سلوباأل استخدام معدالت

                               .   عام بنحو التربوي بالمستقبل والتنبؤ ، ھدافواأل البرامج أولويات وتحديد ، المناھج

  ) ٣٩ ص، ٢٠٠٣ ، عابدين(
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  درسات سابقة -ثانياً:

  

 وكذلك األجنبيةقام الباحث بعرض عدد من الدراسات السابقة العراقية منھا والعربية         

كانت ملخصات لرسائل  بعضھاوكاملة  الباحث ، ومنھا ما حصل عليه ) دراسات٩وعددھا (

  -:تياآلمبين في الجدول ، وكما  حسب تسلسلھا الزمنيبسيتم عرضھا و، ودراسات 
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 في اإلداري
  .بغداد جامعة

، الخفـاجي   ٢
 عبد سـالم

 الجليل
،والـي
٢٠١٤،  
  العراق

 المنظمة بناء
 استخدامب المتكاملـة
 ستراتيجيال التدقيق

 وتكنولوجـيا
  المـعلومـات

ھدفت الدراسة 
الى بناء 
المنظمة 
المتكاملة 
باستخدام 
التدقيق 

الستراتيجي 
وتكنولوجيا 
  المعلومات

)٥٨(  
ً موظف   ا

 المنھج
 الوصفي
  التحليلي

 الحقيبة -  ستبانةاال -
 حصائيةاإل

SPSS  
  

 توصلت
أن  إلى الدراسة

التدقيق 
الستراتيجي 

يتكامل بوجود 
وظائف 

تكنولوجيا 
المعلومات ، 
وبالتالي يسھم 
كالھما في بناء 
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  المنظمة

، البدري   ٣
 حيـــدر
 زيــدان
،خليـــف
٢٠١٤،  
  العراق

 التنظيم تحسين
 كليات في داريإلا

 التعليم ومعاھد
 باستخدام التقني

 تكنولوجيا
 المعلومات
  تواالتصاال

ھدفت الدراسة 
 تحسين الى

 التنظيم
 في داريإلا

 ومعاھد كليات
 التقني التعليم

 باستخدام
 تكنولوجيا
 المعلومات
  تواالتصاال

) فرداً من٣٠(
الخبراء 

والمتخصصين 
في ھيئة التعليم 
التقني وأساتذة 

الجامعات 
  العراقية 

 المنھج
 الوصفي
  التحليلي

  ستبانةاال -
  أسلوب دلفاي -

المقابالت  -
  الشخصية

  

 الحقيبة -
 األحصائية
SPSS  

 مجرد ان
 على الحصول

 ال التكنولوجيا
 امكانية يعني
 فادةإلوا تطبيقھا
 التخلصو منھا
 طرائق من

 دارةإلا وأساليب
 التقليدية

 على عتمادواال
 العمل

  اإللكتروني

 ،صالح  ٤
ميرفت 
١٩٩١، 
  مصر

 معلومات نظام
 لتطوير مقترح
 اإلدارية العملية

 لكلية والتعليمية
 عين بجامعة التربية
 ضوء في شمس

 العالمية تجاھاتاال
  المعاصرة

 الدراسة ھدفت
 الى التطرق

 نظام أھمية
 في المعلومات

 العملية تطوير
 اإلدارية
  والتعليمية

القيادات 
اإلدارية العليا 
المتمثلة برئيس 

الجامعة 
ومعاونيھم 
وعمداء 
الكليات 

عاونيھم وم
ورؤساء 

األقسام العلمية 
) ٨٦وعددھم (
  فرداً 

 المنھج
 الوصفي
  التحليلي

األختبار  -  ستباناتاال -
  التائي

- T-test 
معامل  -

ط اأرتب
  بيرسون

  سبيرمان -
وغيرھا من  -

الوسائل 
  المالئمة

عدم توافر  -
البيانات التي 

إليھا  يحتاج
اإلداريين عند 

  تخاذ القراراتا
عدم وجود  -

بيانات محمية 
ومجھزة وفضالً 

عن عدم 
وصولھا في 

الوقت المناسب 
األمر الذي 

يعزى الى عدم 
توافر وسائل 

  جيدة اتصال

يا،رزك،اللد  ٥
٢٠٠٠، 
  السعودية

 تكنولوجيا دور
 في المعلومات

 اإلدارة تطوير
 وجھة من التربوية

 الھيئة أعضاء نظر
 بعض في التدريسية
 السعودية الجامعات

 ً  لمتغيري وفقا
 والتخصص الجنس

  العلمي

ھدفت الدراسة 
 الكشفالى 
 دور عن

 تكنولوجيا
 في المعلومات

 اإلدارة تطوير
 من التربوية
 نظر وجھة
 الھيئة أعضاء

 في التدريسية
 بعض

 الجامعات
  السعودية

قتصرت عينة ا
البحث الى عدد 
من اإلداريين 

ين التربوي
كالعمداء 
ن والمعاوني

للكليات وعدد 
رؤساء من 

األقسام 
وأعضاء الھيئة 

التدريسية 
وعددھم 

  ) فرداً ٢٧٥(

المنھج 
الوصفي 
  التحليلي

  ستبانةاال -
المقابلة  -

  الشخصية

 الحقيبة -
 حصائيةاإل

SPSS  

وجود أثر دال 
إحصائياً لصالح 
التخصصات 
العلمية في 

تطوير اإلدارة 
التربوية ، كانت 
األھمية لصالح 
الذكور من دون 
اإلناث لمفھوم 

تكنولوجيا 
  المعلومات

٦  Sinko & 
Lehtinen ،

1999 ،
  لندانف

 التي التحديات
 تكنولوجيا تواجه

 المعلومات
 في تتصاالواال

 اإلدارية العملية
  لنديةنالف والتعليمية

 الدراسة ھدفت
 التعرف الى
 التحديات على

 والمعوقات
 تواجه التي

 تكنولوجيا
 المعلومات
 تواالتصاال

تكونت العينة 
) ٢٠٠من (

مدرسة أساسية 
) ١٠٠و (

مدرسة ثانوية 
) ١٠٠دنيا و(

مدرسة ثانوية 
ليكون  عليا

 المنھج
 الوصفي
  التحليلي

  األستبانة -
من (نوعان 

االستبانة ، 
األولى وزعت 

بين الطلبة 
والثانية وزعت 

معلمين بين ال
  والمدراء

الوسائل 
حصائية اإل

المناسبة 
لمتطلبات 
  البحث

أظھرت حاجة  -
المدراء الى 

التدريب على 
 استخدام

تكنولوجيا 
  المعلومات

ظھور نقص  -
واضح في عدد 
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 العملية في
 داريةاإل

  والتعليمية

مجموع العينة 
 ) فرد٤٠٠(

من الطلبة 
والمعلمين 
ومدراء 
  المدارس

أجھزة الحاسوب 
  المستخدمة

العمل على  -
تحديث 

البرامجيات 
للحواسيب 
المستخدمة 
  وغيرھا

  

  
  

  السابقةمناقشة الدراسات 

  

، فمنھا ما السابقة ذات الصلة بموضوع البحث ستعراض عدد من الدراساتقام الباحث با

 ً تم كامل ، وسوف ت بنحوطالع عليھا في بعض الدراسات ومنھا ما تم اال كان موجزاً وملخصا

  -:كاآلتيوھي  ھذه الدراسة،مناقشة ھذه الدراسات ومقارنتھا مع 

  

  األھداف -أوالً:

  

األجنبية) في أھدافھا وتنوعت وتباينت تبعاً والعربية ، وختلفت الدراسات السابقة (العراقية ، ا - ١

، فمنھا ما يقة معالجتھا واالجراءات المتبعةلنوع وموضوع الدراسة من حيث المشكالت وطر

حتياجات والمعوقات التي تساعد التعرف على اال وأالتعرف على الواقع وأكدت في أھدافھا 

 ) و  ٢٠٠٠الل، د) و (٢٠١٢(سميرة ،  في عملية التطوير اإلداري كما في دراسة  وتسھم

)sinko&lehinen , 1999(من أھدافھا وھناك دراسة في واحد الدراسة  ھذه تفق مع، وھو ما ا

ستراتيجي وتكنولوجيا المعلومات كما في دراسة منظمة المتكاملة والتدقيق الھدفت الى بناء ال

ً دراسة ھدفت الى تحسين التنظيم اإلداري ب٢٠١٤(الخفاجي ، تكنولوجيا  استخدام) وھناك أيضا

قتراح نظام ) ، ومن الدراسات ما ھدفت الى ا٢٠١٤المعلومات كما في دراسة (البدري ، 

  .تجاھات العالمية المعاصرةرية والتعليمية للكلية في ضوء االمعلومات لتطوير العملية اإلدا

  

قط قتصرت على ھدف واحد ففمنھا من ا ،السابقة في أھدافھا من حيث العددتنوعت الدراسات  - ٢

 ,Sinko & Lehtinen) و(١٩٩١(صالح،و )٢٠٠٠،اللد(و) ٢٠١٤كما في دراسة (البدري،

1999(.  
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الدراسة  به ھذهتفقت )، وھو ما ا٢٠١٤و(الخفاجي،توسعت الى ھدفين كما في دراسة  ومنھا ما

   ) فقد تجاوزت ذلك الى ثالثة أھداف.٢٠١٢دراسة (عطية،، أما من حيث عدد األھداف 

  

الدراسة في التعرف على واقع ھذه عامة مع ھدفي اللم تتفق الدراسات السابقة في أھدافھا  - ٣

 استخدامت ووضع رؤية مستقبلية للتطوير اإلداري بتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدام

اتفق الھدف الثاني مع  ،إذ) ٢٠١٢دراسة (سميرة ،  عداما ت تصاالتكنولوجيا المعلومات واال

  الدراسة .ھذه 

  

  العينات -ثانياً:

  

دروسة ، فمنھا ما للفئات الم ختيارھانات للدراسات السابقة من اتفاوتت وتباينت العي

ن ورؤساء عينة من العمداء والمعاونيومنھا ما أخذ  ،أخذت الموظفين في المؤسسات التربوية

 كانت من مدراء المدارس وأعضاء الھيئة التدريسية وكذلك الطلبة ، بعضھاالعلمية واألقسام 

ذلك الختالف موضوعات الدراسات وختالف األعداد المرصودة للبحث تبعاً ال وأيضاً تباينت

 ،الى وصف مجتمع البحث وكذلك الى ذكر العينة وحجمھا جميع الدراسات أشارت إذ، الباحثين

) فرداً كحد أدنى كما في دراسة (البدري، ٣٠فقد تراوحت أعداد عينة الدراسات السابقة ما بين (

ين مثلون في (عمداء كليات ومعاون) فرداً ي١٦٩الدراسة فقد بلغت (ھذه أما عينة  ،) ٢٠١٤

  .دارية)أقسام علمية ومدراء شعب ووحدات إ عمداء ورؤساء

  

  األدوات -ثالثاً:

  

جمع البيانات والمعلومات ل ستبانة كأداةاال استخدامابقة على راسات الستفقت جميع الدا

وھناك من أستعان بالمقابالت والشخصية والمعاينة الميدانية كما  ،والمتعلقة بدراساتھم مطلوبةال

ستبانة كما في استخدم بعضھم أكثر من اكذلك ، )٢٠٠٠الل،د) و(٢٠١٤و(البدري،في دراسة 

والثانية لبناء ين األولى للتعرف على الواقع أستبانت استخدامفقد قامت ب )٢٠١٢دراسة (سميرة ، 

ستبانة دراسته، وھناك أستخدم نوعين من االدارة وھو ما قام به الباحث في أنموذج لتطوير اإل

بانة الثانية بين ستبين الطلبة واالستبانة األولى وزعت ) االSinko & Lehtinenكما في(

  معلمين والمدراء.ال
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ي كما في دراسة ابأدواتھا في تطبيقھا في أسلوب دلف وھنالك دراسات استعانت

ھا استخدامالحالية بالدراسة  ھذه مع ت بهوھو ما أتفق ،)٢٠١٤) و(البدري،٢٠١٢(سميرة،

ألسلوب دلفاي في الوصول الى النتائج وفي تحقيق الھدف الثاني من البحث وھو ما يتعلق 

تكنولوجيا المعلومات  استخداممستقبلية للتطوير اإلداري ب ستبانة الخاصة بوضع رؤيةباال

  ت.تصاالاال

  

  حصائيةالوسائل اإل -رابعاً:

  

حصائية المستخدمة في الدراسات السابقة تبعاً لتنوع أھداف كل بحث تنوعت الوسائل اإل

ً ھي حصائية األكثر ، وكانت الوسائل اإلمن أجل تحليل البيانات والوصول الى النتائج استخداما

 SPSS (Statistical Package For Socialة (جتماعيحصائية للعلوم االالحقيبة اإل

Sciences.  

  

المناسبة والمالئمة حصائية إلى ھذه  الدراسة فقد استخدم الباحث الوسائل اإلأما بالنسبة 

ليل البيانات لتح) SPSSة (جتماعيحصائية للعلوم االلبحثه ، فقد اعتمد الباحث أيضاً الحقيبة اإل

  .والنسبة المئوية وغيرھاباخ معادلة ألفا كروننحراف المعياري وكالوسط الحسابي واال

  

  نتائج الدراسات السابقة -خامساً:

  

ختلفت نتائج الدراسات السابقة وتباينت في ضوء أھدافھا وكذلك بحسب طبيعة البحث ا

ھناك من حددت عوامل ومعوقات ال تساعد على التطبيق أسلوبه ومن حيث المجتمع وعينته، و

ودرجته ومنھا ما أكدت ضرورة العمل لتطبيق ھذه ومنھا ما جاء بالتعرف على مستوى التطبيق 

التكنولوجيا وأھميتھا ، وأخرى جاءت نتائجھا بالتعرف على الواقع في المؤسسات التعليمية لھذه 

  التكنولوجيا . 

فقد جاءت نتائجھا وفقاً ألھدافھا من حيث التعرف على الواقع  دراسةإلى ھذه الأما بالنسبة 

ت في كليات التربية بجامعة بغداد فضالً عن مؤشرات تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب

  الرؤية المستقبلية لتطبيق ھذا المفھوم.
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  - :فادة من الدراسات السابقةاإل

  

 على أم الكاملة النصوص منھا كان سواء السابقة الدراسات على طالعاال من الباحث أفاد

 عليھا حصل التي المتوخاة الفائدة مدى إلى اإلشارة من بد ال إذ ، أخرى دراسات في منھا الموجز

  . بحثه بموضوع وإفادته الباحث

   -: باآلتي سابقة دراسات من الباحث أفاد ما تلخيص ويمكن

  

 ستنتاجاتباال وإنتھاء البحث مشكلة من بدءاً  األمور من كثير في ساعدته شاملة نظرة تكوين - ١

  .والتوصيات

  .البحث ومنھجية إعداد في المستخدمة المختلفة األساليب على التعرف - ٢

  .منھا واإلفادة البحث بموضوع المتعقلة والمصادر النظرية األدبيات على التعرف - ٣

 قوه أكثر لكي يكون بالبحث المضي على ساعد الذي األمر أھمية وتعزيز البحث مشكلة بلورة - ٤

  .ورصانة

 وعينته المجتمع حجم تحديد ألجل السابقة للدراسات البحث وعينات مجتمعات على التعرف - ٥

   .لبحثلھذا ا والمالئمة المناسبة

   .بحثه أداتي بناء كيفية على الباحث ساعد ما وھو الدراسات أدوات على التعرف - ٦

 ھذه تالئم التي الوسائل اختيار ألجل والمالئمة المناسبة اإلحصائية الوسائل على التعرف - ٧

  .تحليلھا في الدراسة

 االستنتاجات وضع كيفية عن فضالً  ومناقشتھا عرضھا وكيفية النتائج تحليل في المساعدة - ٨

  .والمالئمة المناسبة والمقترحات والتوصيات



 

 الفصل الثالث

  جراءاتهإالبحث و منھج
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  -:إجراءاتهمنھج البحث و

ات التي سار عليھا الباحث من أجل تحقيق األھداف جراءفي ھذا الفصل يتم تناول الخطوات واإل

منھج البحث وتحديد مجتمع البحث والعينة التي يشتمل عليھا البحث وكذلك  اختياروتتضمن ،المطلوبة للبحث 

 حصائيةوأيضاً التأكد من صدق األداة وثباتھا والوسائل اإل ،عداد وتصميم أداة البحثإات المتبعة من جراءاإل

                                                               -:تيباآل اتجراءاإل ومما تقدم نورد ھذه ،المستخدمة للحصول على النتائج

  

  منھج البحث -أوالً:

 نتشـار ھذا المنھـجامن أجل تحقيق أھداف بحثـه ويكثر ختار الباحث المنھج الوصفي التحليلي ا

رة الظاھ التي تتعـدى حــدود وصفمد على أسلوب الدراسة الميدانية يعت إذوشيوعه في البحوث التربوية ، 

تكنولوجيــا  استخدامولتحقيق أھـداف البحث فـي التعرف على واقــع ،التحليلفي موضوع البحث الى التفسيرو

لكليات التربيـة  داري، ووضع رؤيـة مستقبليـة للتطويراإل داريت في التطويـر اإلتصاالالمعلومات واال

   -ات وكما مبين في أدناه:جراءسلسلة من اإل وفـق علىت تصاالتكنولوجيـا المعلومات واال استخدامب

  

  مجتمع البحث -ثانياً:

يتكون مجتمع البحث من عمداء الكليات ومعاونيھـم ورؤساء األقسـام العلميــة ومدراء الشعـب 

) رئيس قسم ٢٧) معاون عمـيد و(١٤) عمداء و(٥منھم ( ،) فرداً ٢٤٢ة البالغ عددھم (داريوالوحـدات اإل

ة لجامعـة بغداد ـة فـي كليـات التربيـة التابعـإداري) مدير وحدة ١٥٣ـة و(إداري) مديـر شعبـة ٤٣علمي و(

   .) يبين ذلك١والجدول ( ،)م٢٠١٥-٢٠١٤للعام الدراسي (

  

ً أن الباحث حصلعل ) ٢٠٦كتـاب تسھيل المھمة (د،ع/ علىبعد الحصول على البيانات واألرقـام  ما

جابة القسم إالدراسات والتخطيـط والمتابعـة و) الموجه الى جامعة بغداد /قسم ١الملحق (٢٧/١/٢٠١٥فـي 

  ).٢الملحق ( ٢٥/٣/٢٠١٥في  )٧٧٩٧المذكور وفق الكتاب (
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  حسب المنصب الوظيفيب) يمثل أعداد مجتمع البحث و١جدول (

  الكلية  عميد  معاون عميد  رئيس قسم  شعبةمدير   مدير وحدة  المجموع

  التربية بنات   ١  ٣  ١٠ ٨  ٣١  ٥٣

  التربية أبن الھيثم  ١  ٣  ٦  ١٠  ٣٠  ٥٠

  التربية الرياضية بنات  ١  ٣ ٢  ٨  ٣٠  ٤٤

  التربية الرياضية  ١  ٢  ٢  ٩  ٢٨  ٤٢

 التربية أبن رشد  ١  ٣  ٧  ٨  ٣٤  ٥٣

  المجموع  ٥  ١٤  ٢٧  ٤٣  ١٥٣  ٢٤٢

 

  عينة البحث -ثالثاً:

حسب بوقد راعى الباحث التوزيع  ،فرداً من مجتمع البحث الكلي )١٦٩( عينة مكونة من اختيارتم 

ختـالف في طبقات مجتمع البحث من حيث المنصب الوظيفي ومكان العمـل، حيـث كانت نسبة التبايـن واال

وبذلك تعد  ،)٢بالجدول (كما موضح ،بالطريقـة الطبقيـة العشوائيـة %) ٧٠جتمع البحث تمثل  (العينة الى م

  ھذه النسبة عالية ومقبولة للتطبيق.

 ) يمثل عينة البحث٢جدول (

  

  

  

  

  

  

  

 ت المنصب الوظيفي العدد  النسبة المئوية

 ١ عميد الكلية ٥  %٣

 ٢ معاون عميد ١٠  %٦

 ٣ رئيس قسم علمي  ٢٦  %١٥

 ٤ ةإداريمدير شعبة   ٣٤  %٢٠

 ٥ ةإداريمدير وحدة  ٩٤  %٥٦

 المجموع  ١٦٩  %١٠٠
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  أداتا البحث -رابعاً:

 استخداملغرض جمع المعلومات المطلوبـة للتعرف على واقع  ستبانةعتمـد الباحث في بحثـه على االا

لكليات  داريوكذلك لوضع رؤية مستقبيلة للتطوير اإل داريت في التطوير اإلتصاالتكنولوجيا المعلومات واال

  -الخطوات المبينة أدناه:بواسطة  تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب التربية في جامعة بغداد

ت ، لتحقيق ذلك تصاالتكنولوجيا المعلومات واال  استخدامأوالً: خطوات بناء أداة التعرف على واقع 

  -تية:آلات اجراءقام الباحث باإل

والسبل الكفيلة للتطويـر ن تركزا حول المعوقات ستطالعية) تضمنت سؤاليا( مفتوحة استبانةتوجيه  - ١

 داريت وأبرز المقترحـات الضروريـة للتطويـر اإلتصاالتكنولوجيـا المعلومـات واال استخدامب دارياإل

ين داريالى عدد مـن المعنييـن بالموضوع من القادة اإل ستبانةھذه التكنولوجيـا ، وتم توجيـه ھذه اال استخدامب

ة داريوالتعليميـة ورؤساء األقسام العلمية ومدراء والشعب والوحدات اإلن في المؤسسات التربويـة والعاملي

  .)٣كما مبين في الملحق (، يةفي عدد من كليات الجامعات العراقية والمؤسسات التربوية في وزارة الترب

 

ھذا ع موضـو دراسات السابقة التي تتعلق بأداةفادة من الفقرات والمقاييس واألدوات المستخدمة في الاإل - ٢

  ).٢٠١٤(البدري، و )٢٠١٢(العميري،و )٢٠١٢دراســة (عطيـة ، ه من أدوات كمـا فيـوما جاءت ب ثالبحـ

  

ح في ـواألطاري بما فيھا من الكتـب والبحـوث والرسائـلى الدراسـات واألدبيـات والمصادرطــالع علاال - ٣

             ت ذات العالقة بموضوع البحث.نترنة اإلـق شبكـة وعن طريـامعات المختلفـعدد من الكليات والج

كانت  فقراتھا  إذ) ٤بصيغتھا األولية ملحق ( ستبانةتم الخروج بفقرات االآنفة الذكر ومن الخطوات    

الثقافة التنظيمية،وسائل و، داريالھيكليـة والتنظيم اإلو، (التخطيطمجاالت ھي  ةخمس بين) فقرة موزعـة ٩٢(

   ).٣كما مبين بالجدول (لرقابة والتقويم) او،تصالاال
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 بصيغتھا األوليةلكل مجال  ستبانة) يبين عدد الفقرات في اال٣جدول (

 

 

 

 

 

 

  صدق األداة -خامساً:

الجيد ، وأن الصدق ھو أداة البحث والمقصود به  ختبارن خاصية الصدق سمة مھمة من سمات االا

  األداة في قياس ما وضعت لقياسه. مدى الكفاءة التي يجب أن تتصف بھا

  )٣٦٤،ص٢٠٠٨،انور وعدنان(

س ككل ، ويكون التحقق تؤلف عينة ممثلة لجوانب مجال المقيا ختبارفقرات االويقصد أيضاً به أن 

  ھا وتوافقھا مع األھداف.وغن على سالمة الفقرات من حيث صياق عدد من المحكمين المختصفتاعن طريق 

 )٨٩،ص٢٠٠٧(الكيالني والشريفين،                                            

األولية على عدد ، تم عرضھا بصيغتھـا  ستبانةالظاھري والتحقق من االومن أجل تحقيـق الصدق 

صين في اإلدارة التربوية والقياس ت) من المخ٥( ا مبين بالملحـقـكم) ١٤من المحكميـن وبلغ عددھم (

من  وقد طلب ،ات التربوية األخرىـوالتقويم في كليات التربية من جامعة بغداد والجامعات العراقية والمؤسس

لغرض البحث ومدى وضوح وسالمـة الفقرات  ستبانةمة الفقرات الواردة في االءاألساتذة المحكمين تحديد مال

قتراح من أجل تعديل أوحذف أو تغير أوأضافة فقرات يرونھا اأي  بيانمن الناحية اللغويـة والعلمية و

 إجراءتم  على المالحظات والتوصيات %) وبناءً ٨٠( اتفاقوقد أعتمد الباحث نسبـة  ،ضرورية ومناسبـة

   -بالشكل األتي: ستبانةاال التغييرات على

 ت المجاالت العدد  النسبة المئوية

 ١ التخطيط ٢٠  %٢٢

 ٢ داريالھيكلية والتنظيم اإل ١٥  %١٦

 ٣ الثقافة التنظيمية  ١٨  %١٩

 ٤ تصالوسائل اال  ٢٠  %٢٢

 ٥ الرقابة والتقويم ١٩ %٢١

  المجموع ٩٢  %١٠٠
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  ال األول : التخطيطالمج -١

  ).٢٠، ١٦، ١٤، ١٠، ٨، ٥تم حذف كل من الفقرات (

للتطوير ) وأصبحت (يعتمد التخطيط في الكلية على رؤية مستقبلية واضحة ١٨، ٦( رتينوتم دمج الفق

 وتحسين األداء). دارياإل

  دارياني : الھيكلية والتنظيم اإلالمجال الث -٢

  ).١٣، ٨، ٧، ٦، ٢تم حذف كل من الفقرات (

في الھيكل  ةة والفنية المتشابھداري) وأصبحت (تعمل إدارة الكلية على دمج الوظائف اإل١٤وتعديل الفقرة (

  التنظيمي).

  لمجال الثالث: الثقافة التنظيميةا -٣

  ).١٦، ١٥، ١٣، ٥، ٣من الفقرات (تم حذف كل 

التعامالت ما بين  ة فياإللكتروني) وأصبحت (توضح إدارة الكلية على تشجيع اإلدارة ٧وتعديل الفقرة رقم (

  العاملين داخل الكلية).

ة اإللكتروني الكلية تشجيع التحول نحو اإلدارة) وأصبحت (تحاول إدارة ٩، ٨( تينوكذلك تم دمج كل من الفقر

  ثقافتھا التنظيمية).في 

  تصالالمجال الرابع : وسائل اال -٤

  ).٢٠، ١٣، ١٢، ٩، ٨، ٥، ٤، ١تم حذف كل من الفقرات (

ت ما بين التشكيالت تصاال) وأصبحت (تسعى الكلية الى تحديث وتطوير وسائل اال٣وتم تعديل الفقرة رقم (

  ة).دارياإل
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   لمجال الخامس : الرقابة والتقويما -٥

رشاد والتوجيه ) وأصبحت (تعمل إدارة الكلية على جعل الرقابة تتجه نحو اإل١٨، ١( ينتكل من الفقرتم دمج 

  ات).نحرافومعالجة اال

  ).١٩، ١٧، ١٠، ٧، ٥وتم حذف كل من الفقرات (

ا ) وأصبحت (تفتقر إدارة الكلية للمنھجية العلمية في عملية التقويم التي تھتم بقضاي١٣وتم تعديل الفقرة رقم (

  التطوير وغيرھا).

  ) يوضح ذلك.٤والجدول (

  ) يوضح الفقرات التي تم دمجھا وتعديلھا وحذفھا٤الجدول (

  ت  المجاالت  الفقرات  الحذف التعديل  الدمج

، ١٦، ١٤، ١٠، ٨، ٥  حذف  

٢٠  

  ١ التخطيط

  ١٨، ٦    دمج

الھيكلية والتنظيم   ١٣، ٨، ٧، ٦، ٢  حذف  

 دارياإل

٢  

  ١٤    تعديل 

  ٣ الثقافة التنظيمية  ١٦، ١٥، ١٣، ٥، ٣  حذف  

  ٧   تعديل 

  ٩، ٨   دمج

، ١٢، ٩، ٨، ٥، ٤، ١  حذف  

٢٠، ١٣  

  ٤ تصالوسائل اال

  ٣   تعديل 

  ٥ الرقابة والتقويم  ١٨، ١    دمج

  ١٩، ١٧، ١٠، ٧، ٥  حذف  

  ١٣   تعديل 
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)  فقرة ٦٠ا النھائية تتكون من (بصورتھ ستبانةالفقرات أصبحت اال لعدد منوبعد الحذف والتعديل والدمج 

  ) .٥الجدول () و٦مبين بالملحق (كما 

 كل مجال بصيغتھا النھائيةإلى بالنسبة  ستبانةيبين عدد الفقرات في اال )٥الجدول (

  

  

  

  

  

  

  الثبات -سادساً:

توافرھــا  ط المھمـة الواجبأن الثبات من الشرو األساسية ھي تأكيد ثبات األداة، من خواص األداة 

ً من الطـر نسانية للتأكد من في البحـوث التربويـة واال ستخدامشائعـة اال قائفي أدوات القياس ، ويعد أيضا

 )٧،ص٢٠٠٦،  كريم(                                    االداة.                                                    تثبا

التطوير ت فـي تصاالتكنولوجيـا المعلومـات واال استخدامالثبات ألداة تعرف واقع  إجراءالباحث بقام 

فئات مجتمع  شتىمن ) فرداً ٢٥ت على عينة مؤلفة من (تم تطبيق الثبا إذ، بطريقة الفا كرونباخ دارياإل

ت ولألداة ككل كان الثبات للمجاال تبيـن أن جراءنتھاء من اإللبحث وبعد االاالبحث ومن خارج عينـة 

  -:تياآلك

، أمــا  ومقبـوالً  اً وھو يعد معامـل ثبـات جـيد ،%)٨٧ن معامـل الثبات الكلي لألداة كان بدرجـة (إ

) بدرجة  داري%) ومجال (الھيكليـة والتنظيـم اإل٨٥لمجاالت فكان مجال (التخطيط) بدرجـة (إلى ابالنسبة 

%)  وجاء ٩١,٥) بدرجة (تصال%) ومجال (وسائل اال٩١,٥%)  ومجال (الثقافة التنظيمية) بدرجة (٧٦(

حسب ب) لثبات األداة ككل و٦كما موضح بالجـدول (%) ٨٩,٦رقابـة والتقويم) بدرجة (المجال الخامس (ال

  المجاالت.

 ت المجاالت العدد  النسبة المئوية

 ١ التخطيط ١٣  %٢٢

 ٢ داريالھيكلية والتنظيم اإل ١٠  %١٦

 ٣ الثقافة التنظيمية  ١٢ %٢٠

 ٤ تصالوسائل اال  ١٢  %٢٠

 ٥ الرقابة والتقويم ١٣ %٢٢

  المجموع ٦٠  %١٠٠
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  ) يوضح الثبات بطريقة الفا كرومباخ ألداة التعرف على الواقع للمجاالت ولألداة ككل٦جدول (

 ت المجاالت الثبات الثبات لألداة ككل

 

  الثبات لألداة ككل

٨٧%  

 ١ التخطيط %٨٥

 ٢ داريالھيكلية والتنظيم اإل %٧٦

 ٣ الثقافة التنظيمية %٩١,٥

 ٤ تصالوسائل اال %٩١,٥

 ٥ الرقابة والتقويم %٨٩,٦

 

  التطبيق -سابعاً:

العينة  أجري تطبيقھا على إذجاھزة للتطبيق،  ستبانةبعد التحقق من صدق األداة وثباتھا أصبحت اال

تراوحت من  بمدة زمنية فرداً  )٢٤٢أصل المجتمع الكلي البالغ (من  %)٧٠( بنسبة) فرداً ١٦٩المؤلفة من (

  أفراد العينة.  بينعھا قام الباحث شخصياً بتوزي إذأسابيع،  ٨الى  ٦

تكنولوجيا المعلومات  استخدامب داريالرؤية المستقبلية للتطوير اإل استبانةخطوات بناء  -ثانياً:

  ت.تصاالواال

   -تية:آلوفقاً  للخطوات ا تم بناء األداة

)  ٢٠١٢، سميرة(ييس التي أستخدمت فيھا مثل مقياسالمقامن الدراسات واألدبيات السابقة ومن  فادةاإل - ١

 .)٢٠١٤،الياسو( )٢٠١٤) و(البدري،٢٠١٢و(العميري،

الفقرات الضعيفة التي لم تتجاوز درجة القطع  ال سيماالتعرف على الواقع و استبانةفادة من نتائج اإل - ٢

  فقرات ضرورية لتكون فقرات ضمن الرؤية المستقبلية لموضوع البحث.  وصفھاب

فادة من اللقاءات والمقابالت الشخصية مع المتخصصين والمعنيين من الخبراء بالمجاالت التربوية إلا - ٣

      ة والتربية والتعليم وغيرھا.داريواإل
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ً لمجاالتھا ٧لملحق رقم () فقرة لألداة كما مبين في ا٧٢( ـتقدم خرج الباحث بما بعد و بصورتھا )  وفقا

  ) يوضح ذلك. ٧والجدول ( ،األولية

  الرؤية المستقبلية لكل مجال بصورتھا األولية استبانة) يبين عدد الفقرات في ٧جدول (

 

 

 

 

 

 

 

 صدق األداة

الجيد ، وأن الصدق ھو أداة البحث والمقصود به  ختبارخاصية الصدق سمة مھمة من سمات اال تعد

                         مدى الكفاءة التي يجب أن تتصف بھا األداة في قياس ما وضعت لقياسه.

  )    ٣٦٤،ص٢٠٠٨أنوروعدنان،(

ياس ككل ، ويكون التحقق تؤلف عينة ممثلة لجوانب مجال المق ختبارويقصد أيضاً به أن فقرات اال

  ھا وتوافقھا مع األھداف. وغالمة الفقرات من حيث صتقان عدد من المحكمين المختصين على سإعن طريق 

 )٨٩،ص٢٠٠٧(الكيالني والشريفين،                                           

ى عدد من ـ، تم عرضھا بصيغتھا األولية عل ستبانةومن أجل تحقيق الصدق الظاھري والتحقق من اال

ن في اإلدارة التربوية والقياس والتقويم في ) من المختصي٨ـق (كما مبين بالملح) ١١عددھم ( بلغالمحكميـن 

من األساتذة  وقد طلب ،ة والمؤسسات التربوية األخرىـكليات التربية من جامعة بغداد والجامعات العراقي

لغرض البحث ومدى وضوح وسالمـة الفقرات من  ستبانةمة الفقرات الواردة في االءالمحكمين تحديد مال

 ت المجاالت العدد  النسبة المئوية

 ١ التخطيط ١٧ %٢٤

 ٢ داريالھيكلية والتنظيم اإل ١٤  %١٩

 ٣ الثقافة التنظيمية  ١٣  %١٨

 ٤ تصالوسائل اال  ١٤  %١٩

 ٥ الرقابة والتقويم ١٤  %١٩

  المجموع ٧٢  %١٠٠
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ضافة فقرات يرونھا ضروريـة إير أو يقتراح من أجل تعديل أو حذف أو تغاأي  بيانالناحية اللغويـة و

جريت التعديالت على المالحظات والتوصيات أء وبنا ،%)٨٠( اتفاقعتمد الباحث نسبـة اوقد  ،ومناسبـة

  -:األتي نحوبال ستبانةاال على

  المجال األول : التخطيط -١

  ).١٥، ١١، ٧، ٥تم حذف كل من الفقرات (

ة في ضوء وظائف الجامعة في التدريس والبحث لي) وأصبحت (وضع أھداف مستقب١قم (تم تعديل الفقرة ر

  العلمي وخدمة المجتمع).

  قتصادية للبلد).بخطة التنمية اال داري) وأصبحت (ربط التخطيط للتطوير اإل٩وكذلك تم تعديل الفقرة رقم (

ً تم تعديل الفقرة رقم ( ات تكنولوجيا التعليم استخدام) وأصبحت (وضع البرامج والخطط لتوسيع ١٢وأيضا

  ر المناھج الدراسية في الكلية). وتطوي

   داريني : الھيكلية والتنظيم اإلالمجال الثا -٢

ة المعرفة دارياإلالتشكيالت العلمية ومتالك العمداء والعاملين في ا) وأصبحت (١م تعديل الفقرة رقم (ت

  ت).تصاالات تكنولوجيا المعلومات واالاستخداملمام بواإل

 داري) وأصبحت (توظيف معايير ضمان الجودة وتقويم األداء في التنظيم اإل١١وكذلك تم تعديل الفقرة رقم (

  ).داريلتطوير اإلاللكلية ألجل 

  قافة التنظيمية).) المجال الثالث (الث٢تم نقل الفقرة رقم (

  ).١٤تم حذف الفقرة رقم (

  مجال الثالث : الثقافة التنظيميةال -٣

بتعاد عن تكريس ما ستيعاب الجديد واالات (نشر ثقافة تنظيمية قادرة على ) وأصبح١تم تعديل الفقرة رقم (

  ھو قائم حالياً).
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األفضل ومحاولة نشرِه  اإللكتروني) وأصبحت (العمل على تشجيع العمل ٨وكذلك تم تعديل الفقرة رقم (

  كأنموذج عمل يحتذى به في الكلية).

 داريالتطوير اإل تطلبات) وأصبحت (تھيئة ظروف العمل وم٩) مع الفقرة رقم (٢تم دمج الفقرة رقم (

  ت).تصاالات تكنولوجيا المعلومات واالستخدامالمناسبة ال

 ).١٣، ٣( تينم حذف كل من الفقرت

  تصال: وسائل االالمجال الرابع  -٤

  ).١٤، ١٠، ٩الفقرات ( من تم حذف كل

  مجال الخامس : الرقابة والتقويم ال -٥

رشاد تستھدف تطوير وتحسين إعة مفھوم الرقابة كعملية توجيه وشاإ) وأصبحت (١م تعديل الفقرة رقم (ت

  ).دارياألداء اإل

فادة منھم في عملية والتخصص بالعمل لإلمن ذوي الخبرة فادة وأصبحت (اإل )٦( وكذلك تم تعديل الفقرة رقم

  الرقابة والتقويم).

  ) .١٤، ١٠، ٨تم حذف كل من الفقرات (

  ) يوضح ذلك.٨والجدول (
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  ) يوضح الفقرات التي دمجت وحذفت وعدلت ألداة الرؤية المستقبلية٨جدول (

  ت  المجاالت  الفقرات  الحذف  التعديل  الدمج  النقل

  ١ التخطيط  ١٢، ٩، ١   تعديل  

  ١٥، ١١، ٧، ٥  حذف    

الھيكلية والتنظيم   ١١، ١   تعديل  

 دارياإل

٢  

  ٢      نقل

  ١٤  حذف    

  ٣ الثقافة التنظيمية  ٨، ١   تعديل  

  ٩، ٢     دمج 

  ١٣، ٣  حذف    

  ٤ تصالوسائل اال  ١٤، ١٠، ٩  حذف   

  ٥ الرقابة والتقويم  ٦، ١   تعديل  

  ١٤، ١٠، ٨  حذف   

)  ٥٨ا النھائية تتكون من (بصورتھ ستبانةوبعد حذف وتعديل ودمج ونقل بعض الفقرات أصبحت اال

  - أدناه:في ) ٩كما مبين بالجدول رقم() و٩كما مبين بالملحق (فقرة 

 الرؤية المستقبلية لكل مجال بصورتھا النھائية استبانة) يبين عدد الفقرات في ٩جدول (

 

 

 

 

  

  

  

 ت المجاالت العدد  النسبة المئوية

 ١ التخطيط ١٣  %٢٢

 ٢ داريالھيكلية والتنظيم اإل ١٢  %٢١

 ٣ الثقافة التنظيمية  ١١  %١٩

 ٤ تصالوسائل اال  ١١  %١٩

 ٥ الرقابة والتقويم ١١  %١٩

  المجموع ٥٨  %١٠٠
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 التطبيق:

تكنولوجيا المعلومات  استخدامب داريالخاصة بالرؤية المستقبلية للتطوير اإل ستبانةطبقت اال

ً ملحـق (٣٠ت على ( تصاالواال ين داري) مـن ذوي األختصـاص والكفـاءة والخـبرة مـن اإل١٠) محكمـا

 أسلوب دلفي. استخداموالتربويين في بعض الكليات في الجامعات العراقية ب

  خطوات أسلوب دلفي :

  وفق الخطوات اآلتية :على يسير أسلوب دلفي 

تفسر عنھا مجموعة من الخبراء األكفاء الذين لھم دراية كافية بالموضوعات والقضايا التي يس اختيار -أ

معھم في  من المختلفينسيما  ويمكن تحقيق ذلك بمساعدة خبير أو أكثر لترشيح بقية الخبراء وال ،ستطالع)(اال

  آلراء الذين ھم موضع تقدير علمي.ا

  برة والتخصص العلمي ومجال العمل.تقائية، بموجب الخناتم تصنيف الخبراء بصورة مجموعات ي -ب

ستبانات التي تعتمد في عملية االستطالع، وتنقسم ھذه األستبانات على نوعين: استبانات عداد االإ -ج

ه بشأنه، ؤراآالذي يطلب من كل خبير تصوراته و استقرائية و فيھا يقدم للخبراء سؤال أو أكثر عن الموضوع

ل موضع الدراسة وآخر المستجدات ية، وفيھا يقدم للخبراء معلومات كافية عن المجاواستبانات استنتاج

البيانات عنه، ثم يطلب من كل خبير اإلجابة عن أسئلة مفتوحة ليعبر عن رأيه أو تصوراته في ضوء و

ولى مغلقة في ضوء تحليل البيانات األ استبانةالمعطيات التي قدمت له، وفي مرحلة متقدمة يصوغ الباحث 

  ي عبارات ومقياس ثنائي أو ثالثي.ف

 زيد، يتم إرسالھا بالبريد أو تسلم باليد إلى الخبراء المتخصصين بصورة جوالت ال تستبانةبعد إعداد اال - د

في الرأي بشأن القضية موضع الدراسة، ويوضع في  اتفاقعن ثالث يكون الخبراء بعدھا قد وصلوا إلى 

مبررات الدراسة وھدفھا، واألسئلة التي يستجيبون لھا في الجولة األولى، ويتم سؤال الخبراء عن  ستبانةاال

  بعض العناصر المتعلقة بالمستقبل.أحكامھم بشأن 

 ستبانةالجولة األولى، ومقارنة االستجابات الخاصة بھذه اال استبانةيتم تحليل المعاني واألفكار في  -ـھ

لثانية، وإعادة عرض البيانات بطريقة مرتبة بحسب نتائج الجولة األولى، وترسل ھذه الجولة ا استبانةلتصميم 
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بررات ھم بجدية على أساس المئثانية، ويمكن للخبراء مراجعة أراالنتائج إلى الخبراء المستجيبين في الجولة ال

  ن ويمكنھم التمسك بأحكامھم األصلية.والتي يسوقھا الخبراء اآلخر

ثالثة في نھايتھا يستطيع  استبانةتكرار المقارنة والتفسيرات والتقديرات المعدلة، ثم ترسل يقوم الباحث ب -و

  قائمة نھائية كالتنبؤ بالمستقبل.الباحث تحديد اآلراء المتفق عليھا من الخبراء، ويضعھا في 

رأي المخالف أصحاب ال في حالة وجود أراء لبعض الخبراء تختلف عن رأي األغلبية يتم مراجعة الخبراء -ز

 ھم او إعطاء سبب تمسكھم برأيھم المخالف.ئلتعديل أرا

  )٩٤-٩٣،ص٢٠١٢،سميرة) في (٤٤٧،ص٢٠٠٩(حاتم،  

كنولوجيا ت استخدامب داريالرؤية المستقبلية للتطوير اإل استبانةخطوات أسلوب دلفي (تطبيق 

  ت) تصاالالمعلومات واال

) أسابيع على  ٤( جولتين تراوحت المدة بين ھاتين الجولتين بوفق أسلوب دلفي على طبقت األداة 

  تي :آلالنحو ا

  الجولة األولى : 

طـالع على كل وقد طلب الباحـث منھـم اال ،مجموعـة من الخبـراء بين) ٩ملحق ( ،ستبانةوزعت اال

 ) ودراستھا وتحديد الموافقـة أو المعارضـة على كل فقرة ، والتي أخذت المقيـاس ستبانةاالفقرة من فقرات (

المقترحـات التي بيان ، وهمن ھذه اإلجـابات التـي تمثل رأي ةواحد اختيار) وغير موافـقومحايد ، وموافـق ، (

  .للتطوير اإلداري بإستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيراھا مناسبـة 

فرغت إجاباتھم على كل فقرة ونظم جـدول تضمن تكرار  ستبانةاال نوبعد إجابة الخبراء ع 

عتماد على نسبة الموافقة والوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة الاالبدائل الثالث وب بيناإلجابـات موزعاً 

  فقرات. أربعةوھي  %)٩٠( اتفاقنسبة وتحديد الفقرات التي لم تحصل على 
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  الجولة الثانية :

 استبانةتم تنظيم الفقرات التي حصل فيھا خالف في الرأي ولم تحصل على الدرجة المطلوبة في 

وطلب منھم إعادة  ،جابة أنفسھمين في الرأي واإلصصتخوأٌعيدت إلى الخبراء الم ،)١١خاصة بھا ، ملحق (

  وفي حالة البقاء على الموقف منھا يذكر أسباب ذلك . ،النظر في ضوء أراء األغلبية

 حصائيةالوسائل اإل - ثامناً:

  معادلة ألفا كرونباخ:  - ١

  استعملت لقياس معامل الثبات بمفھوم االتساق.  

  )٢/ت٢مج ت-١) × (١-معامل الثبات = (ن/ن

  ن= عدد الفقرات. 

  = مجموع مربع تباين درجات األفراد على الفقرات.  ٢مج ت

  )٩٦، ص٢٠١٢، سميرة) في ( Nannaly, 1978: 214(                  = مربع تباين الدرجات الكلية. ٢ت

  

لفقرات األخرى إلى اومعرفة قيمتھا وترتيبھا بالنسبة معادلة فيشر: لوصف كل فقرة من فقرات اداة البحث  - ٢

  تي.آلاحد لغرض النتائج حسب القانون اضمن المجال الو

  

  الوسط المرجح=

  ان: إذ

  )= تكرار اإلجابات عن البعد األول في مقياس اإلجابة ( بدرجة كبيرة).١(ت

  )= تكرار اإلجابات عن البعد الثاني في مقياس اإلجابة ( بدرجة متوسطة).٢(ت

  )= تكرار اإلجابات عن البعد الثالث في مقياس اإلجابة ( بدرجة ضعيفة).٣(ت

 ١×٣+ت٢×٢+ت٣×١ت

 مح ت



 ٧٦الفصل الثالث / منھج البحث وإجراءته                                                                 

 

  ) ٤٤،ص٢٠٠٦، العميري(  في).Nie&et. Al, 1973:566(                    التكرارات.مج ت= مجموع 

  الوزن المئوي: - ٣

  ) ٨٧، ص ٢٠١٤( الشھواني ،                            ١٠٠=                             ×    الوزن المئوي 

                                  ٢)-س -مجـ    (س      المعياري= نحرافاال - ٤

  ن                                      ن:اإذ 

  س =  الدرجات 

  = الوسط الحسابي -س

  )١٤٥، ص١٩٨١محمد،(                                                                ن  = عدد الدرجات 

حسب ب(الصدق الظاھري)  ستبانةالمحكمين على كل فقرة في اال اتفاقوذلك الستخراج نسبة  تفاقنسبة اال - ٥

 ية:آلتالمعادلة ا

                                 /العدد الكلي١٠٠ x= عدد الموافقين تفاقنسبة اال

  )١١٤،ص٢٠١٣عيمي ،(الن   

  ٢الفرضي(عتبة القطع)=                             =                              =الوسط  - ٦

ت) فقد تم تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب داري(الرؤية المستقبلية للتطوير اإل استبانةاما  -

  الخبراء على كل فقرة من الفقرات. اتفاقاستخراج نسبة 

 SPSS (Statistical Package for Socialللعلوم االجتماعية ( حصائيةاإلوقد استعمل الباحث الحقيبة 

Sciences 

 المرجح الوسط

الدرجة القصوى  

 مجموع البدائل

 اعلى بديل

١+٢+٣ 

٣ 



  الفصل الرابع

  تفسيرھاعرض النتائج و

  

   

  عرض النتائج -
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  التوصيات -

   المقترحات -



٧ 
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حات 

طوير 

 راف

ة ما 
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سوبة 

٢,٥ (

يبين 

ربية 

 

  ائية
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١,٩٦    

 معدل
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٢, (
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           ٧٨

لبحث على و

يات والمقترح
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) أن المقارنة

ضح لنا بأن الو

بالقيمة المحس

٥٢٤–بالغة (

وھو ما ي ،ب
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ولت ) التربية

المجاالت وم
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 المتوسط الف

ة الجدولية الب

بمستوى) ١٦

تكنول ستخدام

يوضح القيمة

تكنو استخدام

 

  ي

نحرافاال

المعياري

٢٢,٤١ ١

حسب المجاال
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سب ترتيبھاح
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٦ري ما بين (
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ض النتائج و

يتطرق ال

اف وكذلك ت
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لكليات  ري

حسب اباري 

إفبالنسبة 
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 ٧٩                                              االستنتاجات والتوصيات /  لرابعالفصل ا

ھي أقرب الى  ) مما يوضح أن ھذه الدرجة٠,٦٧معياري مقداره ( انحراف) و٢,٠٣مقداره (

احث في تفسيره للنتائج للوسط الحسابي ھي عتمدھا الباعتبة القطع التي  ،ألنالوسط أو دون ذلك 

الى فقرة أن تتحول من وال بد  ،) وبذلك تعد الفقرة أو الدرجة التي دون ذلك ھي (ضعيفة)٢(

) ھو بمستوى ٢,٠٣ضرورية للرؤية المستقبلية ، لذا فأن ھذا المعدل العام للوسط الحسابي البالغ (

 داريت للتطوير اإلتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامالوسط مما يؤشر لنا أن الواقع في 

ً ودون مستوى الطموح لكليات التربية ھو ھنالك العديد من الفقرات بحسب ، ألن ضعيف تقريبا

  .المجاالت ھي لم تصل الى درجة الوسط أو دون ذلك 

  

تكنولوجيا  استخدامالمعياري لمجاالت أداة واقع  نحراف) يوضح الوسط الحسابي واال١١( جدول

  لكليات التربية داريت للتطوير اإلتصاالالمعلومات واال

  المعياري نحرافاال  الوسط الحسابي  المجال الرتبة  ت

  ٠,٦٩  ٢,١٢  الثقافة التنظيمية  ١  ٣

  ٠,٦٨  ٢,١١  الرقابة والتقويم  ٢  ٥

  ٠,٦٥  ٢  التخطيط  ٣  ١

  ٠,٦٦  ١,٩٧  داريالھيكلية والتنظيم اإل  ٤  ٢

  ٠,٦٨  ١,٩٧  تصالوسائل اال  ٥  ٤

  ٠,٦٧  ٢,٠٣  المعدل العام

  

ويتضح من الجدول السابق أن مجال (الثقافة التنظيمية) حصل على المرتبة األولى 

 ) وحصل على المرتبة الثانية مجال٠,٦٩معياري ( انحراف) و٢,١٢بوسط حسابي قدره (

(التخطيط) ) وحصل مجال ٠,٦٨معياري ( انحراف) و٢,١١(الرقابة والتقويم) بوسط حسابي (

) وحصل مجال (الھيكلية ٠,٦٥معياري ( انحراف) و٢على المرتبة الثالثة بوسط حسابي (

معياري  انحراف) و١,٩٧) على المرتبة الرابعة قبل األخيرة بوسط حسابي (داريوالتنظيم اإل

 انحرافو) ١,٩٧) بوسط حسابي (تصال) فيما نال المرتبة األخيرة مجال(وسائل اال٠,٦٦(

  .)٠,٦٨قداره (معياري م

  

  



 ٨٠                                              االستنتاجات والتوصيات /  لرابعالفصل ا

   مستوى الفقرات حسب انتمائھا لمجاالتھا –ثانياً:

  

  التخطيط –المجال األول :

  

الى أن فقراته المتكونة من  )التخطيط() لفقرات المجال األول ١٢( يتضح من الجدول

معياري ما بين  انحراف) و٢,٢٤ –١,٨٩) فقرة قد تراوحت أوساطھا الحسابية ما بين (١٣(

)٠,٦٨ –٠,٥٨(.  

) فيما لم ٢) فقرات قد تجاوزت عتبة القطع البالغة (٧كما يتضح من الجدول الى أن (

  .فھي بذلك تعد ضعيفة  ،فقرات ألنھا دون مستوى القبول )٦تتجاوز ذلك (

حسب بتعمل إدارة الكلية على تحديد األھداف المطلوب تحقيقھا  ) (٣فلقد حصلت الفقرة (

  .)٠,٦٨معياري ( انحراف) و٢,٢٤( بوسط حسابي مقدارهأولوياتھا) على المرتبة األولى 

أولوية حساباتھا إذ تشير ھذه النتيجة الى أن األدارات في كليات التربية تضع في 

  .االھداف وكيفية تحقيقھا من حيث التخطيط والتنفيذ

) (يرتبط تنفيذ الخطط الموضوعة برؤية شاملة ألھداف الكلية ١١وحصلت الفقرة (

 انحراف) و٢,١٧وأساليب عملھا في التطوير) على المرتبة الثانية بوسط حسابي (ومھماتھا 

في أن إدارة ھذه الكليات لديھا الرؤية وترتبط ھذه النتيجة مع الفقرة السابقة  ،)٠,٦٧معياري (

أثناء التنفيذ في تحقيق أھدافھا في الخطط  في من حيث المھام واألساليب في العمل الشاملة

   .شر جيد يحسب لصالح ھذه اإلداراتالموضوعة وھو مؤ

دخال تكنولوجيا إل مطلوبةتحاول إدارة الكلية تھيئة البنى التحتية ال) (٤اما الفقرة (

) ١,٨٩ت) فقد حصلت على المرتبة ما قبل األخيرة بوسط حسابي مقداره (تصاالالمعلومات واال

وھذه النتيجة تؤشر لنا أن كليات التربية تفتقر الى البنى  ،)٠,٦٢معياري مقداره ( انحرافو

  .تتصاالوالمساعدة على تطبيق تكنولوجيا المعلومات واال مطلوبةالتحتية ال

ضع الكلية أھدافھا في ضوء وظائف الجامعة في التدريس والبحث ت) (١٠أما الفقرة (   

 انحراف) و١,٨٩حصلت على المرتبة األخيرة بوسط حسابي (العلمي وخدمة المجتمع) فقد 

وتشير ھذه النتيجة الى أن ھنالك ضعفاً في العالقة ما بين األھداف لھذه الكليات  )٠,٦٤معياري (

خدمة المجتمع وھو عكس ووتوظيفھا ضمن وظائف الجامعة المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي 

  .ليه ھذه الكلياتإما تصبو 

  –التالي يوضح ذلك:والجدول 

  



 ٨١                                              االستنتاجات والتوصيات /  لرابعالفصل ا

       المعياري لفقرات المجال األول  نحراف) يوضح الوسط الحسابي واال١٢جدول (

  (التخطيط)

 ابيسالوسط الح  الفقرات  الرتبة  ت
 نحرافاال

  المعياري

١  ٣  
تعمل إدارة الكلية على تحديد األھداف المطلوب تحقيقھا 

  .حسب أولوياتھاب
٠,٦٨  ٢,٢٤  

٢ ١١  
الخطط الموضوعة برؤية شاملة ألھداف يرتبط تنفيذ 

  .الكلية ومھماتھا وأساليب عملھا في التطوير
٠,٦٧  ٢,١٧  

٣  ٢  
تقوم إدارة الكلية بمسح كامل لالمكانات المادية والبشرية 

  .قبل القيام بعملية التخطيط
٠,٦٨  ٢,١٤  

٤  ٥  
يعتمد التخطيط في الكلية على رؤية مستقبلية واضحة 

  .وتحسين األداء  داريللتطوير اإل
٠,٦٧  ٢,١٢  

٥ ١٣  
تحلل إدارة الكلية البيئة الداخلية والخارجية لھا للتعرف 

  .على نقاط القوة والضعف لديھا
٠,٦٣  ٢,٠٥  

٦ ١٢  
ليات ذات كفاءة عالية اتستخدم إدارة الكلية برامج و

  .لتحقيق أھداف الخطط الموضوعة لھا
٠,٦٤  ٢,٠٥  

٧  ٦  
نظام معلومات متكامل تسعى إدارة الكلية لوضع 

  .يساعدھا في عملية التخطيط
٠,٦٧  ٢  

٨  ٩  
تعد إدارة الكلية خططاً ثانوية تحسباً للتطورات في البيئة 

  .الخارجية لھا
٠,٦٣  ١,٩٤  

٩  ٨  
شراك رؤساء األقسام العلمية إتسعى إدارة الكلية على 

  .ة في وضع الخطط وأعدادھاداريواإل
٠,٥٨  ١,٩٢  

١٠  ١  
واألھداف للكلية من خطط التنمية الشاملة تشتق الخطط 

  .للبلد
٠,٦٢  ١,٩٢  

١١  ٧  
تعتمد إدارة الكلية فلسفة قائمة على التطوير المستمر في 

  .خططھا الموضوعة
٠,٦٤  ١,٩٢  

١٢  ٤  
ألدخال  مطلوبةكلية تھيئة البنى التحتية التحاول إدارة ال

  .تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال
٠,٦٢  ١,٨٩  

١٣ ١٠  
تضع الكلية أھدافھا في ضوء وظائف الجامعة في 

  .التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع 
٠,٦٤  ١,٨٩  

  ٠,٦٥  ٢  المعدل العام

  

  

  

  



 ٨٢                                              االستنتاجات والتوصيات /  لرابعالفصل ا

  داريالھيكلية والتنظيم اإل –المجال الثاني :

  

 )داريالھيكلية والتنظيم اإل(للمجال الثاني ) الى أن نتائج الفقرات ١٣( يوضح لنا الجدول

 انحرافو )٢,١٣ –١,٨٣) فقرات قد تراوحت أوساطھا الحسابية ما بين (١٠المتكون من (

  .)٠,٧٣ –٠,٦١معياري ما بين (

فيما لم تحصل  ،) فقرات قد تجاوزت معيار القبول٥ويتضح من الجدول المذكور أن (

  .) فقرات األخرى على معيار القبول وبذلك تعد ضعيفة ومؤشراً للرؤية المستقبلية لتجاوزھا٥(

دخال تكنولوجيا لية التخصيصات المالية الكافية إلفر إدارة الكا) (تو٧حصلت الفقرة ( إذ

) ٢,١٣ه () على المرتبة األولى بوسط حسابي مقدارداريت في العمل اإلتصاالالمعلومات واال

تعاني من المشكالت المالية  وتبين ھذه النتيجة الى أن ھذه الكليات ال ،)٠,٧٣معياري ( انحرافو

ت في حال تطبيقھا في ھذه تصااللتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واال مطلوبةوالتخصيصات ال

  .المؤسسات

 استخدام ية الندوات والمؤتمرات التي تؤكد) (تعقد إدارة الكل٨وحصلت الفقرة (

) ٢,٠٥ت والتوعية بأھميتھا) على المرتبة الثانية بوسط حسابي (تصاالتكنولوجيا المعلومات واال

ً من  ،)٠,٧١معياري ( انحرافو ً ودعما وھو مؤشر جيد في ھذه الفقرة بأعتبار أن ھنالك تفھما

  .فل العلميةھذه المحا عن طريقھذه الكليات للتوعية بأھمية المفھوم ومحاولة نشر ھذه الثقافة 

ة وروتينية في عملھا داخل التنظيم إداري) (تتمسك إدارة الكلية بتقاليد ٤أما الفقرة (

 انحراف) و١,٨٤فقد حصلت على المرتبة قبل االخيرة بوسط حسابي مقداره ( ،) دارياإل

ة إداريھذه الكليات ما زالت تسير وفق أساليب ) ، وتشير ھذه النتيجة الى أن ٠,٦٢معياري (

ة ، األمر الذي يجعلھا أكثر تعقيداً وتمسكاً بغية عدم الولوج داريروتينية تقليدية في تشكيالتھا اإل

  .داريات تغيير حديثة في عملھا اإلفي أي عملي

  

ة في الكلية بتكنولوجيا داريلمام للتنظيمات اإل) (ضعف المعرفة واإل٦أما الفقرة (

) ١,٨٣فقد حصلت على المرتبة األخيرة بوسط حسابي مقداره ( ،ت)تصاالالمعلومات واال

ً وعدم معرفة لدى العاملين في ٠,٦١معياري ( انحرافو ) األمر الذي يؤشر لنا أن ھنالك ضعفا

  .ليات بھذه التكنولوجيا وتقنياتھاة لھذه الكداريالتشكيالت اإل

  –والجدول التالي يوضح ذلك: 

  

  



 ٨٣                                              االستنتاجات والتوصيات /  لرابعالفصل ا

            المعياري لفقرات المجال الثاني نحرافواال ) يوضح الوسط الحسابي١٣جدول (

  )داري(الھيكلية والتنظيم اإل

 ابيسالوسط الح  الفقرات  الرتبة  ت
 نحرافاال

  المعياري

١  ٧  
فر إدارة الكلية التخصيصات المالية الكافية ألدخال اتو

  .داريت في العمل اإلتصاالتكنولوجيا المعلومات واال
٠,٧٣  ٢,١٣  

٢  ٨  
 استخدامتعقد إدارة الكلية الندوات والمؤتمرات التي تؤكد 

  .ت والتوعية بأھميتھاتصاالتكنولوجيا المعلومات واال
٠,٧١  ٢,٠٥  

٣  ٣  
ة المؤھلة والمدربة داريتُھيئ إدارة الكلية المالكات اإل

  .تتصاالللعمل وفقاً لتكنولوجيا المعلومات واال
٠,٧٢  ٢,٠٣  

٤  ٥  
عتماد تكنولوجيا المعلومات عدم وضوح الرؤية ال

  .بالكلية داريت في العمل اإلتصاالواال
٠,٦٥  ٢  

٥ ١٠  
ة المرونة الكافية لتخفيف أعباء تعتمد إدارة الكلي

ة والتنظيمية في ضوء تكنولوجيا داريلتشكيالت اإلا
  .تتصاالالمعلومات واال

٠,٦٦  ٢  

٦  ١  
ة إداريتعمل إدارة الكلية على تصميم ھياكل تنظيمية 

ة وتساعد على التطوير داريمرنة تقلل من الحلقات اإل
  .دارياإل

٠,٦٥  ١,٩٨  

٧  ٩  
ة والفنية داريتعمل إدارة الكلية على دمج الوظائف اإل

  .داريفي الھيكل اإل ةالمتشابھ
٠,٦٦  ١,٩٨  

٨  ٢  
ت تصاالتوظف إدارة الكلية تكنولوجيا المعلومات واال

  .ھاإجراءاتفي عملياتھا و
٠,٦٢  ١,٨٦  

٩  ٤  
ة وروتينية في عملھا إداريتتمسك إدارة الكلية بتقاليد 

  .داريداخل التنظيم اإل
٠,٦٢  ١,٨٤  

١٠  ٦  
ة في الكلية داريلمام للتنظيمات اإلضعف المعرفة واإل

  .تتصاالبتكنولوجيا المعلومات واال
٠,٦١  ١,٨٣  

  ٠,٦٦  ١,٩٧  المعدل العام

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٤                                              االستنتاجات والتوصيات /  لرابعالفصل ا

  الثقافة التنظيمية  –المجال الثالث :

  

) فقرة ١٢المتكون من ( )الثقافة التنظيمية() أن المجال الثالث ١٤( يتضح لنا من الجدول 

) ٠,٧٨ –٠,٦٤معياري ما بين ( انحراف) و٢,٣٤ –١,١٨قد تراوحت أوساطه الحسابية ما بين (

تراوحت أوساطھا الحسابية  ،إذ) فقرات قد تجاوزت درجة القبول في ھذا المجال ٨، وأن ھناك (

) فقرات على ٤) ، فيما لم تحصل (٠,٧٨ –٠,٦٦معياري ما بين ( انحراف) و٢,٣٤ –٢ما بين (

ضعيفة لتكون بذلك فقرات ضمن الرؤية المستقبلية  وصفھادرجات لتجاوز معيار القبول ب

  .لتجاوزھا

ستيعاب كل ما اة لنشر ثقافة تنظيمية قادرة على تسعى إدارة الكلي) (١ذ حصلت الفقرة (إ

معياري  انحراف) و٢,٣٤على المرتبة األولى بوسط حسابي مقداره ( ھو جديد وحديث)

وتشير ھذه النتيجة الى أن ھنالك سعياً جاداً من ھذه الكليات للتوعية في نشر ثقافة  ،)٠,٦٩(

  .تتصاالتنظيمية تسعى للتوعية بكل ما ھو جديد وحديث مثل تكنولوجيا المعلومات اال

الكلية توضيح الغاية من عمليات التطوير والتحسين لتوحيد تحاول إدارة ) (٢أما الفقرة (

الجھود والطاقات نحو تحقيق األھداف) فقد حصلت على المرتبة الثانية بوسط حسابي مقداره 

السعي الجاد لتوضيح الغاية األساسية  قيوتؤثر ھذه الفقرة  ،)٠,٦٨معياري ( انحراف) و٢,٣٣(

عمليات األخرى للكليات والذي يھدف لتوحيد الجھود في األداء والمن العمليات التطويرية 

  .والطاقات وتحقيق األھداف الرئيسية لھا

تكنولوجيا  دخالإارة الكلية المشكالت الناجمة عن ) (تدرس إد٨وحصلت الفقرة (

ومحاولة معالجتھا) على المرتبة قبل األخيرة  داريت في تطوير العمل اإلتصاالالمعلومات واال

تشير ھذه النتيجة الى ضرورة  ،إذ) ٠,٦٨معياري ( انحراف) و١,٩٢بوسط حسابي مقداره (

التكنولوجيا في تحصل جراء تطبيقات ھذه من العمل على دراسة ومواجھة المشكالت التي 

  .داريلتطوير في العمل اإليجاد الحلول لھا لتالفيھا من أجل عمليات اإالكليات ومحاولة 

) (تحاول إدارة الكلية وضع نظام حوافز تشجيعية للعاملين لتوظيف ٧نالت الفقرة (و

ة) على المرتبة االخيرة بوسط حسابي داريت في أعمالھا اإلتصاالتكنولوجيا المعلومات واال

عمليات في وھو ما يؤشر لنا أن ھنالك ضعفاً واضحاً  ، )٠,٧١معياري ( انحراف) و١,٨١(

عادة النظر في وضع إت ، األمر الذي يعني الحاجة الى التحفيز والتشجيع للعاملين في ھذه الكليا

ً لھذه التكنولوجيا بغية التطوير والتقدم في العملية اإل ة دارينظام حوافز تشجيعية في العمل وفقا

   .لھذه الكليات

   –والجدول التالي يوضح ذلك:



 ٨٥                                              االستنتاجات والتوصيات /  لرابعالفصل ا

  ي لفقرات المجال الثالث المعيار نحرافبي واال) يوضح الوسط الحسا١٤جدول (

  التنظيمية) (الثقافة

 الوسط الحسابي  الفقرات  الرتبة  ت
 نحرافاال

  المعياري

١  ١  
ة لنشر ثقافة تنظيمية قادرة على تسعى إدارة الكلي

  .ستيعاب كل ما ھو جديد وحديثا
٠,٦٩  ٢,٣٤  

٢  ٢  
التطوير تحاول إدارة الكلية توضيح الغاية من عمليات 

  .والتحسين لتوحيد الجھود والطاقات نحو تحقيق األھداف
٠٦٨  ٢,٣٣  

٣ ١١  
دارة الكلية بالعدل والمساواة بين تتسم الثقافة التنظيمية إل
  .التدريسيين والعاملين فيھا

٠,٧٨  ٢,٢٨  

٤  ٦  
تحاول إدارة الكلية تشجيع التحول نحو اإلدارة 

  .ة في ثقافتھا التنظيميةاإللكتروني
٠,٧٠  ٢,٢٥  

٥  ٣  
األسلوب التدريجي في  استخدامتحاول إدارة الكلية 

  .ت لتطوير أدائھاتصاالتطبيق تكنولوجيا المعلومات واال
٠,٦٤  ٢,٢٤  

٦ ١٠  
تعزز سياسات العمل الوالء التنظيمي لدى العاملين في 

  .الكلية
٠,٧٠  ٢,٢١  

٧  ٥  
رشاد العاملين إالعمل و إجراءاتتوضح إدارة الكلية 

تكنولوجيـــا المعلومــات  استخدامأعمالھــم بألداء 
  .تتصاالواال

٠,٦٨  ٢,١٨  

٨ ١٢  
 ستخدامتسعى الكلية لتوفير ظروف العمل المالئمة ال

  .تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال
٠,٦٦  ٢  

٩  ٤  
شاعة ثقافة التطوير دارة الكلية الندوات التثقيفية إلتعقد إ
  .تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب دارياإل

٠,٧٣  ١,٩٨  

١٠  ٩  
تحاول إدارة الكلية تبني قيم وثقافة تكنولوجيا المعلومات 

  .بما يتماشى مع البيئة التنظيمية لھات تصاالواال
٠,٦٧  ١,٩٦  

١١  ٨  
دخال إارة الكلية المشكالت الناجمة عن تدرس إد

 ت في تطوير العملتصاالتكنولوجيا المعلومات واال
    .ومحاولة معالجتھا دارياإل

٠,٦٨  ١,٩٢  

١٢  ٧  
تحاول إدارة الكلية وضع نظام حوافز تشجيعية للعاملين 

ت في أعمالھا تصااللتوظيف تكنولوجيا المعلومات واال
  .ةدارياإل

٠,٧١  ١,٨١  

  ٠,٦٩  ٢,١٢  المعدل العام

  

  

  

  

  



 ٨٦                                              االستنتاجات والتوصيات /  لرابعالفصل ا

  تصالوسائل اال –المجال الرابع : 

  

قد تراوحت  )تصالوسائل اال() الى أن فقرات المجال الرابع ١٥تبين نتائج الجدول (

) ، وأن ٠,٧٨ –٠,٦٢معياري ما بين ( انحرافب )٢,١٥ –١,١٨أوساطھا الحسابية ما بين (

 ) ، أما الفقرات الخمس٢معيار القبول البالغ ( كانت دون) فقرة ١٢) فقرات من أصل (٧ھنالك (

 انحراف) و٢,١٥ –٢فقد تراوحت أوساطھا الحسابية ما بين ( ،التي تجاوزت معيار القبول

  .)٠,٧٨ –٠,٦٨معياري مقداره ما بين (

ً أن الفقرة ( ) (تفتقر إدارة الكلية الى البنى التحتية المساعدة ٩ويتضح من الجدول أيضا

  مقدارهت والشبكات ووسائلھا) أنھا حصلت على المرتبة األولى بوسط حسابي تصااللمجال اال

تمتلك  كليات التربية ال إلى أن) ، وتشير ھذه الفقرة ٠,٧٨معياري مقداره ( انحراف) و٢,١٥(

العوامل المساعدة والوسائل الداعمة لتطبيق التكنولوجيا المتعلقة بمجال الشبكات ووسائل 

  .تصالاال

ت وقاعدة بيانات للتواصل العلمي اتصاالتوفر إدارة الكلية نظم ) (١١أما الفقرة (

) ٢,١٢والبحثي مع الكليات األخرى) فقد حصلت على المرتبة الثانية بوسط حسابي مقداره (

ً من التواصل العلمي  ،إذ) ٠,٧٤معياري ( انحرافو تشير ھذه النتيجة الى أن ھنالك نوعا

ت وقاعدة اتصاالفر نظم اتو عن طريقوالبحثي الجيد ما بين ھذه الكليات والكليات األخرى 

  .ھذا التواصل للبيانات تخدم

 استخدامالحديثة ب تصال) (تُدرب إدارة الكلية العاملين على أساليب اال٦أما الفقرة (

) ١,٨٣ت) حصلت على المرتبة قبل األخيرة بوسط حسابي (تصاالتكنولوجيا المعلومات واال

ة لدى العاملين في ھذه العوز والضعف في المعرفوھو ما يؤكد  )٠,٦٤معياري ( انحرافو

، وأن الحاجة ماسة الى زج العاملين بالدورات التدريبية  تصالألساليب الحديثة لالاالكليات ب

  .الخاصة بھذا المفھوم

فر الكلية قاعدة بيانات ومعلومات تخدم تطبيقات تكنولوجيا اتو) (٤وجاءت الفقرة (

) ، ٠,٦٣معياري ( انحراف) و١,٨١ت) بالمرتبة األخيرة بوسط حسابي (تصاالالمعلومات واال

وتشير نتيجة ھذه الفقرة الى عدم توافر قاعدة للبيانات والمعلومات المساعدة والتي تخدم العمل 

ن الحاجة تبدو ماسة ت في ھذه الكليات ، لذا فأتصاالعلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات واال

  .نشاء قاعدة للبيانات والمعلومات فيھاإوضرورية الى 

  –ضح ذلك:والجدول التالي يو

  



 ٨٧                                              االستنتاجات والتوصيات /  لرابعالفصل ا

            المعياري لفقرات المجال الرابع  نحراف) يوضح الوسط الحسابي واال١٥جدول (

  )تصال(وسائل اال

 الوسط الحسابي  الفقرات  الرتبة  ت
 نحرافاال

  المعياري

١  ٩  
تفتقر إدارة الكلية الى البنى التحتية المساعدة لمجال 

  .ت والشبكات ووسائلھاتصاالاال
٠,٧٨  ٢,١٥  

٢ ١١  
ت وقاعدة بيانات للتواصل اتصاالتوفر إدارة الكلية نظم 

  .العلمي والبحثي مع الكليات األخرى
٠,٧٤  ٢,١٢  

٣  ٥  
ھا في ضوء تكنولوجيا اتصالتُحدث إدارة الكلية وسائل

  .ستمرارات الحديثة بتصاالالمعلومات واال
٠,٦٥  ٢,٠٨  

٤ ١٠  
نترانيت للبريد إنشاء منظومة تسعى إدارة الكلية إل

  .ومحاضرات األساتذة والتواصل بين التشكيالت فيھا
٠,٧٠  ٢,٠٨  

٥  ٣  
نجاز األعمال إفي  تصالتوظف إدارة الكلية وسائل اال

  .ة بالكليةداريوالمھام اإل
٠,٦٨  ٢  

٦  ١  
األفقي بين العاملين  تصالتشجع إدارة الكلية اال

  .ة المختلفةداريوالتشكيالت اإل
٠,٦٦  ١,٩٨  

٧  ٢  
ت ما تصاالتحديث وتطوير وسائل االتسعى الكلية الى 
  .ة داخل الكليةداريبين التشكيالت اإل

٠,٦٧  ١,٩٨  

٨  ٨  
تعمل الكلية على التواصل المؤسساتي مع نظيراتھا من 

  .والتكنولوجيا الحديثة تصالالكليات األخرى بوسائل اال
٠,٧٠  ١,٩٨  

٩  ٧  
فيھا  تصالتحاول إدارة الكلية توفير منظومة محمية لال

تجاھين أو األنترانيت أو جتمـاعـات بااللغرض اال
  .غيرھا

٠,٦٩  ١,٨٦  

١٠ ١٢  
في الكلية على مواكبة التقدم  تصالتساعد أساليب اال

  .العلمي والتكنولوجي المتسارع عالمياً 
٠,٦٢  ١,٨٤  

١١  ٦  
الحديثة  تصالتُدرب إدارة الكلية العاملين على أساليب اال

  .تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب
٠,٦٤  ١,٨٣  

١٢  ٤  
فر الكلية قاعدة بيانات ومعلومات تخدم تطبيقات اتو

  .تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال
٠,٦٣  ١,٨١  

  ٠,٦٨  ١,٩٧  المعدل العام

  

  

  

  

  

  



 ٨٨                                              االستنتاجات والتوصيات /  لرابعالفصل ا

  الرقابة والتقويم –لمجال الخامس :ا

  

الرقابة (المجال الخامس  لفقرات الوسط الحسابي ) الى أن١٦تشير نتائج الجدول (

  .)٠,٨٧ –٠,٥٧( معياري انحراف) و٢,٤٩ –١,٨٩( ھي) فقرة ١٣المكون من ( )والتقويم

) فقرات ھذا ٩تجاوزت (فيما  ،) فقرات ضعيفة لم تتجاوز معيار القبول٤وان ھنالك (

 –٠,٥٧معياري ما بين ( انحراف) و٢,٤٩ –٢ذ تراوحت أوساطھا الحسابية ما بين (إ،  المعيار

٠,٨٧(.  

لتزام ) (تحرص إدارة الكلية على اال١٣( وقد حصلت على المرتبة األولى الفقرة

معياري  انحراف) و٢,٤٩بالمعايير والمقاييس المعتمدة للعملية الرقابية) بوسط حسابي مقداره (

والضوابط وتلتزم بالمعايير وھو ما يؤشر الى أن كليات التربية وإداراتھا تسلك  ، )٠,٨٧مقداره (

كبير في عملية الرقابة والتقويم  بنحوٍ الرقابية وتحافظ على التعليمات واللوائح والنظم المعتمدة و

  .ھذا المجال ھو ال يحتمل المرونة أو التالعب في الضوابط المعمول بھا في ھذه المؤسسات ألن

والتوجيه ومعالجة رشاد لية على جعل الرقابة تتجه نحو االتعمل إدارة الك) (١أما الفقرة (

معياري  انحراف) و٢,٤١) فقد حصلت على المرتبة الثانية بوسط حسابي مقداره (اتنحرافاال

رشاد وتوجيه وتصحيح إ نزلةالرقابة في ھذه الكليات ھي بم) ، وتشير ھذه النتيجة الى أن ٠,٦٢(

  .وھو ما تسعى اليه إدارة ھذه الكليات ،ن وجدتإات نحرافلال

تقّوم إدارة الكلية أداءھا بعد كل عام دراسي وتُعلم األقسام والتشكيالت ( )١١أما الفقرة (

 انحراف) و١,٩٦فقد حصلت على المرتبة قبل األخيرة بوسط حسابي ( ،ة بالنتائج)دارياإل

تشير ھذه الفقرة الى أن ھنالك ضعفاً في عملية التقويم السنوي إلدارات ھذه  ،إذ ) ٠,٧٠معياري (

ھتمام ھذا التقويم وھو ما يدعو الى اال عالم التشكيالت األخرى بنتائجإعدم عن الكلية فضالً 

  .بالتغذية الراجعة بأي نتائج لعملية الرقابة والتقويم للتشكيالت المختلفة في ھذه الكليات

) (تُؤكد الرقابة على جودة األداء ومعايير ضمان الجودة في التشكيالت ١٢حصلت (و

معياري  انحراف) و١,٨٩الكلية) على المرتبة األخيرة بوسط حسابي (ة والعلمية في دارياإل

تؤشر ھذه النتيجة الى أن ھنالك تباعداً في األسلوب الرقابي ومعايير  جودة األداء  إذ) ، ٠,٥٨(

ن من المفترض أن تكون معايير الرقابة واألداء منشقة إذ إعلقة بضمان الجودة وتطبيقاتھا ، المت

ھا توجھاً حديثاً تتساير معه مع المؤسسات األكاديمية في وقتنا وصفوضمانھا ب من معايير الجودة

  .الحاضر

     –والجدول التالي يوضح ذلك:

  



 ٨٩                                              االستنتاجات والتوصيات /  لرابعالفصل ا

  المعياري لفقرات المجال الخامس  نحراف) يوضح الوسط الحسابي واال١٦جدول (

  (الرقابة والتقويم)

 الوسط الحسابي  الفقرات  الرتبة  ت
 نحرافاال

  المعياري

١ ١٣  
لتزام بالمعايير والمقاييس تحرص إدارة الكلية على اال

  .المعتمدة للعملية الرقابية
٠,٨٧  ٢,٤٩  

٢  ١  
رشاد لية على جعل الرقابة تتجه نحو االتعمل إدارة الك

  .اتنحرافوالتوجيه ومعالجة اال
٠,٦٢  ٢,٤١  

٣  ٤  
ة تغذية راجعة على دارياإل جراءاتفر الرقابة لإلاتو

  .ة بالكليةداريوالتشكيالت اإلمستوى االقسام 
٠,٦٥  ٢,٢٦  

٤  ٩  
ة والفنية لعمليات دارياإل جراءاتتحدد إدارة الكلية اإل

  .التقويم
٠,٧١  ٢,٢٥  

٥  ٢  
تحرص الكلية على تقويم أدائھا لوظائفھا في التدريس 

  .والبحث العلمي وخدمة المجتمع
٠,٥٧  ٢,٢٤  

٦  ٣  
 فيالمستمريخضع العاملون في الكلية للرقابة والتقويم 

  .أثناء أدائھم للعمل الوظيفي
٠,٥٨  ٢,٢٤  

٧ ١٠  
تفتقر إدارة الكلية للمنھجية العلمية في عملية التقويم التي 

  .تھتم بقضايا التطوير وغيرھا
٠,٧٢  ٢,٠٢  

٨  ٨  
 جراءاتتعقد إدارة الكلية الندوات واللقاءات لمناقشة اإل

  .لعملية التطوير مطلوبةالتقويمية ال
٠,٧٢  ٢  

٩  ٦  
تُدرب الكلية العاملين فيھا على أساليب التقويم الحديثة 

  .تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب
٠,٧٤  ٢  

١٠  ٥  
توظف إدارة الكلية نتائج التقويم كتغذية راجعة للتطوير 

  .دارياإل
٠,٦٨  ١,٩٨  

١١  ٧  
تقوم إدارة الكلية بتعيين العاملين من ذوي الخبرة والكفاءة 

  .الرقابة والتقويمفي عملية 
٠,٧٤  ١,٩٨  

١٢ ١١  
تقّوم إدارة الكلية أداءھا بعد كل عام دراسي وتُعلم األقسام 

  .ة بالنتائجداريوالتشكيالت اإل
٠,٧٠  ١,٩٦  

١٣ ١٢  
جودة األداء ومعايير ضمان الجودة في  تُؤكد الرقابة
  .ة والعلمية في الكليةداريالتشكيالت اإل

٠,٥٨  ١,٨٩  

  ٠,٦٨  ٢,١١  المعدل العام

  

  

  

  



 ٩٠                                              االستنتاجات والتوصيات /  لرابعالفصل ا

تكنولوجيا المعلومات  استخدامب داريوضع رؤية مستقبلية للتطوير اإل –الھدف الثاني:

  .تتصاالواال

البحث الخاصة بتحديد الرؤية  استبانةلغرض تحقيق ھدف البحث الثاني تم تطبيق 

تكنولوجيا المعلومات  استخداملكليات التربية في جامعة بغداد ب داريالمستقبلية للتطوير اإل

) ١٠في الملحق رقم ( ومحكماً وكما ) خبيراً ٣٠ت على مجموعة من الخبراء عددھم (تصاالواال

  .الفقرة%) حداً أدنى لقبول ٩٠عتماد نسبة (اوقد تم ، جولتين فيأسلوب دلفاي  استخدامب

  

 داريالرؤية المستقبلية للتطوير اإل استبانةجراء ھذه الجولة لفقرات إتم  الجولة األولى:

الھيكلية وبما تضمنته من مجاالت ھي(التخطيط ، ت تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب

كما سنوضحه في الرقابة والتقويم) وو،  تصالوسائل االوالثقافة التنظيمية ، و،  داريوالتنظيم اإل

  –:اآلتيوك حسب مجالهب الخبراء وكلُّ  آراءستجابات الجداول الالحقة ال

  

   (التخطيط) –المجال األول:

 إذالخبراء على فقرات المجال األول (التخطيط)،  أجابات نتائج يوضح) ١٧الجدول (

وسط مرجح ب%) ١٠٠( اتفاقفقرة حصلت على نسبة  )١٣تبين أن خمس فقرات من مجموع (

حصلت على نسبة فقد ) ٥، ١٢، ١١، ٩، ٦، ٣( الفقراتأما بقية ) ، ١٠٠) ووزن مئوي (٣(

) ووزن ٢,٩٣ –٢,٩بأوساط مرجحة تراوحت بين (%) ٩٣,٣ –%٩٠ت من (تراوح اتفاق

% ٩٠ اتفاق) على نسبة ٨، ٤(ن ا)،فيما لم تحصل الفقرت١٠٠ –٩٦,٦٦مئوي تراوح بين(

  –تي:اآلياً كالجولة الثانية، وفي أدناه الفقرات بحسب ترتيبھا تنازل وتحولتا الى

(وضع أھداف مستقبيلة لكليات التربية في ضوء وظائف الجامعة في التدريس ) ١الفقرة رقم (

  .والبحث العلمي وخدمة المجتمع)

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

أن من األولويات لكليات التربية وضع األھداف المستقبلية لھا في ضوء وظائفھا  إذ

ن األنتقال من وضع معين ن أرتباط األھداف بسياسة تستشرف المستقبل يضمإإذ "الجامعية 

خر أفضل آود في مدخالته وعملياته الى وضع خالل في حركته التقليدية في محتواه جميسوده اإل

                       ."ابية على جودة مخرجاته الجامعيةيجله أنعكاساته اإل

   )١٢٧،ص٢٠١٢العميري،(

  .ت)تصاالدخال تكنولوجيا المعلومات واالة إلمطلوب) (تھيئة البنى التحتية ال٢( الفقرة رقم

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 
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ت يتطلب تصاالات ھذه التقانة لتكنولوجيا المعلومات واالاستخدامن العمل على تطبيق إ

ت والبنى التحتية المناسبة واألرضية التي تساعد على ذلك للوصول الى تحقيق ھذا تطلباھيئة المت

ما فيھا المدربة والمؤھلة ، والموارد المادية ب ةمطلوبال البشريةتوفير الموارد  عن طريقالھدف 

ھذه البنى  وبما تشتملهوتوفير التخصيصات المالية مكانيات إت ومتطلبامن أجھزة ومعدات و

  بما يساعد على تطبيق ھذه التكنولوجيا بالصورة الصحيحة.  التحتية و

  

  .قتصادية للبلد)بخطة التنمية اال داري) (ربط التخطيط للتطوير اإل٧الفقرة رقم (

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

 من المؤسسات في أي إداريالتخطيط ألي تطوير  يتم ربطن من األمور األساسية أن إ

التربوية  سيما في المؤسسات الوستراتيجي بصورة كاملة ألي بلد ، في خدمة التخطيط ال المختلفة

  اً وثقافياً.اجتماعيقتصادياً واترفد خطط التنمية الشاملة للبلد ھا روافد مھمة وصفوالتعليمية ب

  

  .ستراتيجية للجامعة)) (تكامل خطة الكلية مع الخطط ال١٠الفقرة رقم (

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

تكاملي مع ما تعتمده الجامعة من خطط أستراتيجية ، إذ من  بنحووأن ھذا األمر ينعكس 

مغاير عما تبغيه الخطط األستراتيجية  بنحوغير الممكن أن تكون خطط ھذه الكليات تسير 

  للجامعة بأعتبارأن الجامعة نظام متكامل في مؤسساته من حيث التخطيط والتنفيذ.

  

تكنولوجيا المعلومات  استخدامب داري) (تحديد األولويات في خطط التطوير اإل١٣الفقرة رقم (

  .ت)تصاالواال

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

يتم باالنطالق من واقع استثمار تكنولوجيا  دارين تحديد أولويات تطوير العمل اإلإ

ت بما فيھا األجھزة والمكونات المادية والبرمجيات ووسائل ومعدات تصاالالمعلومات واال

وإدارتھا  تطلباتعة وتھيئة ھذه المبد من أن تتابع الجام وال ،ةداريفي تنفيذ األعمال اإل تصالاال

 ،في الجامعة على وفق سلم األولويات داريفعال لكي تؤمن فائدتھا في تطوير العمل اإل بنحو

  .لتحول دون تفاقمھاؤ التي تظھر من دون تأجيل أو تباط وأن تھتم الجامعة بمعالجة المشكالت

  )١٢٨،ص٢٠١٢، سميرة(                  
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(بناء نظام معلومات وبيانات متكامل للتخطيط المستقبلي خدمة للتطوير ) ٣الفقرة رقم (

  .)دارياإل

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  

مل وشامل إذ تؤكد ھذه الفقرة أھمية وضرورة توفير نظام معلومات وبيانات متكا

عداد للتخطيط إلامكانيات والموارد وكل ما يتعلق بحصائيات لالللمعلومات واألرقام واإل

على التطوير ساعد يوالبيانات محدثة ودقيقة وشاملة بما  المستقبلي ، وأن تكون ھذه المعلومات

  في ھذه الكليات. دارياإل

ن نظم المعلومات المتقنة والحديثة والمتكاملة وتوفيرھا في الوقت المناسب ولمن يحتاج إ

منع تخاذ القرارات وياوكذلك يساعد على  ،تقانيحقق عملية الجودة واإل ي المؤسسةأليھا ف

  يجاد أسلوب تعاوني أفضل للتبادل الحر للمعلومات.                                إاألزدواج في العمل واألداء و

  ) ١٥٩،ص٢٠١٢(السامرائي و الناصر ، 

  .ورات الحاصلة في البيئة الخارجية)) (تھيئة الخطط الثانوية لمواجھة التط٦الفقرة رقم (

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  

يلة قابلة للتغيير في الحاالت وتشير ھذه الفقرة الى ضرورة تھيئة وأعتماد خطط بد

والمرنة التي ربما ستحصل من خالل التطورات الحاصلة في البيئة المحيطة لھذه  المفاجئة

  ة وثقافية.اجتماعيالكليات وما يمر به المجتمع من تغييرات فكرية و

  

ات تكنولوجيا التعليم وتطوير المناھج استخداموضع البرامج والخطط لتوسيع ) (٩الفقرة رقم (

  .الدراسية في الكلية)

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  

على مستوى العمل اإلداري وضع خطط وبرامج تنفيذية  دارييتطلب التطوير اإل

 دراسة جدوى  عن طريقف والوقت إلدخال ھذه التكنولوجيا كلمحددة الوالتعليم وتطوير المناھج 

إلمكانات المادية وفق اعلى ف والوقت واختيار البديل األفضل كلالمتخصصة لمعرفة المالكات ال

    .ة لتشغيل وصيانة وإدامة ھذه التكنولوجيامطلوبوالبشرية ال

  )١٣٤،ص٢٠١٢،سميرة(                                              
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 داريوفق رؤية مستقبلية واضحة للعمل اإلعلى ستراتيجية ) (وضع خطة ١١الفقرة رقم (

  .لكترونياً)إ

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  

ستراتيجية المبنية على وفق رؤى مستقبلية واضحة نحو األساليب عتماد الخطط الان إ

التعليمية ة يساعد ھذه المؤسسات اإللكترونية الحديثة تتماشى مع متطلبات العصر كاألداة دارياإل

ت بما يحقق التطوير تصاالعلى تجاوز المشكالت والسير نحو تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واال

  لھا. دارياإل

خطط التطوير  وغستراتيجي ومنھجية البحث العلمي في صعتماد التخطيط الا) (١٢الفقرة رقم (

  .لھذه الكلية) دارياإل

) ووزن مئوي ٢,٩٣ووسط مرجح (%) ٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  

للكليات يتطلب وجود تخطيط مبني على أسلوب التفكير  دارين عملية التطوير اإلإ

بما يخدم خطط كالت العلمي ومنھجية البحث العلمي في التوصل الى القرارات وحل المش

  لھذه الكليات. داريالتطوير اإل

  

  .فكراً وموضوعاً عند وضع الخطط) داريعتماد فلسفة التطوير اإلا) (٥رقم (الفقرة 

) ووزن مئوي ٢,٩%) ووسط مرجح (٩٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٦,٦٦(.  

يجاد فلسفات حديثة تتماشى مع ھذه إبد من  في ظل التطورات العلمية الحاصلة ال

الواقع يتطلب ، لذا فأن  داريالتطورات بما يخدم تطوير الخطط والبرامج الھادفة للتطوير اإل

الواقع الحالي لم  ،ألنبد منھا عند وضع الخطط  كفلسفة ال داريصالح اإلأعتماد التطوير واإل

  يعد يتماشى مع المتغيرات الحاصلة في المجتمع.

التشريعات والفلسفات التربوية وتوحيدھا  وغعادة صإيتمثل في  لذا فأن التحدي األكبر

  ة ومتكاملة لتطوير بنية العمل في التربية والتعليم.                                 واضحة ومحدفكراً وفي قوانين وأنظمة 

   )١٣، ص٢٠١١(األستراتيجية الوطنية ، 
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  )١٧الجدول (

  الخبراء على فقرات المجال األول (التخطيط) الجولة األولى / أسلوب دلفي آراء استبانةنتائج 
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وضع أھداف مستقبيلة لكليات   ١  ١
التربية في ضوء وظائف الجامعة 
في التدريس والبحث العلمي وخدمة 

  .المجتمع

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

دخال ة إلمطلوبتھيئة البنى التحتيةال  ٢  ٢
  .تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

 داريربط التخطيط للتطوير اإل  ٣  ٧
  .قتصادية للبلدبخطة التنمية اال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

تكامل خطة الكلية مع الخطط   ٤ ١٠
  .ستراتيجية للجامعةال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

تحديد األولويات في خطط التطوير   ٥ ١٣
تكنولوجيا  استخدامب دارياإل

  .تتصاالالمعلومات واال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

بناء نظام معلومات وبيانات متكامل   ٦  ٣
للتخطيط المستقبلي خدمة للتطوير 

   .دارياإل

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

تھيئة الخطط الثانوية لمواجھة   ٧  ٦
التطورات الحاصلة في البيئة 

  .الخارجية

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

وضع البرامج والخطط لتوسيع   ٨  ٩
ات تكنولوجيا التعليم استخدام

وتطوير المناھج الدراسية في 
  .الكلية

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

وفق على ستراتيجية وضع خطة   ٩ ١١
رؤية مستقبلية واضحة للعمل 

ً إ دارياإل   .لكترونيا

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

جي ستراتيالتخطيط الأعتماد   ١٠ ١٢
 وغومنھجية البحث العلمي في ص

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  
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  .لھذه الكلية داريخطط التطوير اإل

فكراً داريعتماد فلسفة التطوير اإلا  ١١  ٥
   .وموضوعاً عند وضع الخطط

٩٦,٦٦  ٢,٩  ٣  ٢٧  %٩٠  –  ٣  ٢٧  

شراك رؤساء األقسام إالعمل على   ١٢  ٤
ة داريوالوحدات اإلالعلمية والشعب 

  .عدادھاإفي وضع الخطط و

٩٥,٥٥ ٢,٨٦  ٤  ٢٦  %٨٦,٦  –  ٤  ٢٦  

المركزية إلى الالتوجه التدريجي   ١٣  ٨
ة بغية داريفي تخطيط العمليات اإل

  .داريالتطوير اإل

٩١,١١  ٢,٧  ٦  ٢٤  %٨٠  ٢  ٤  ٢٤  

  

  )داري(الھيكلية والتنظيم اإل –:المجال الثاني

على فقرات المجال الثاني (الھيكلية والمحكمين  نتائج الخبراء أنإلى ) ١٨الجدول (يشير 

%) ١٠٠( اتفاقعلى نسبة ) فقرة ١٢من مجموع ( حصول فقرة واحدةتبين  )داريظيم اإلنوالت

ت تراوح اتفاقحصلت على نسبة فقد بقية الفقرات أما  )،١٠٠وزن مئوي (ب) ٣ووسط مرجح (

وزن مئوي تراوح ) ٢,٩٣ –٢,٨٦تراوحت بين (بأوساط مرجحة  )%٩٣,٣ –%٩٠( نا بيم

 ،%)٩٠( اتفاق) لم تحصال على نسبة ١١، ٣ن (الفقرتيفي حين أن  )،٩٧,٧٧ –٩٥,٥٥( بين

  –تي:اآلالفقرات بحسب ترتيبھا تنازلياً ك الجولة الثانية ، وفي أدناه قد تحولتا الىو

بتعاد عن الروتين ت في االتصاالتكنولوجيا المعلومات واال ستخدام) (التوجه ال٢الفقرة رقم (

  .)داريوالتقليدية في التنظيم اإل

 مقداره ) ووزن مئوي٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)١٠٠(.       

لتحول الظروف المناسبة لمعظم المنظمات لت وفرت تصاالن تكنولوجيا المعلومات واالإ

مد لغة األرقام واألفكار من ) الى العمل المنظم الذي يعت التدريجي من العمل الروتيني ( الورقي

 ھذه ستخدام) التوجه ال ٢٠١٢ويرى ( مصطفى ،  ،ستثمار الوقت وجھد العاملين فيھا ااجل 

فره تكنولوجيا اا تودارية التقليدية نظراً لمإلا جراءاتختزال اإلاالتكنولوجيا في تخفيف الروتين و

 دارةإدارة يدوية الى إداري التقليدي من إلمكانيات في تحويل العمل اات من تصاالالمعلومات واال

داري إلر اتخاذ القراااد على نظم معلوماتية تساعد على عتملي وذلك باالآلالحاسب ا استخدامب

  ) ٦٢ص،  ٢٠١٢(مصطفى ،                                              .ف كلباسرع وقت وبأقل ال
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  .(تنظيم العالقة بين العاملين في الكلية والعاملين في الكليات ذات العالقة)) ٧الفقرة رقم (

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.   

كليات وخارجھا مع العالقات العملية المھمة والضرورية داخل ال وتؤكد ھذه الفقرة

       الكليات ذات العالقة.

ھذه  استخدامو في الكليات ، والعاملين كليةضرورة تنظيم العالقة بين العاملين في الن إإذ 

وبناء الثقة التي  يجاد عالقات متميزةاات الجيدة بينھم ، لتحفيزھم على التكنولوجيا لتنمية العالق

الود ة بينھم من نسانيتجاھات التي تضمن العالقات اإلديل األفكار وتنمية المھارات واالتضمن تع

  )٨٧،ص٢٠١٤البدري،(                                                         .و المعھد والوالء للكلية أ

  

نية على تحليل الحاجة والتقدير ) (تصميم وبناء ھيكلية تنظيمية جديدة مب٨الفقرة رقم (

  .ستحداث وظائف وتخصصات جديدة)ال

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  

عادة تصميم الھياكل التنظيمية بما إضرورة يرى الخبراء والمتخصصون في ھذه الفقرة 

والتخصصات والمناصب الجديدة  إلى الوظائفيتماشى مع متطلبات العصر في ضوء الحاجة 

ة وقادرة على تسيير لم تعد صالح الھياكل التنظيمية التقليدية ،ألن داريلكل ما يتعلق بالتطوير اإل

  المطلوب.   نحواألمور بال

  

في  دارية والفنية المتشابھة في ھيكلية التنظيم اإلداري) (دمج الوظائف اإل٩الفقرة رقم (

  .الكلية)

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  

ختزال الكثير اعبر ة دارياإل الحد من الممارسات الروتينية بد من ويرى الباحث أنه ال

ً سلبي التي تؤثر داريةإلمن الحلقات ا   .داء العاملين في الكلية في أ ا

ت كأداة فعالة في تقليص حجم تصاالعتماد تكنولوجيا المعلومات واالان الدعوة الى إذ إ

 دارية التقليدية وتبنيإلقات ادارية والحلإلالمنظمات ( الترشيق ) وتقليص عدد المستويات ا

   .دارية إلعادة الھندسة اإعمال مثل مدخل مداخل حديثة في تخطيط وتنظيم األ

  ) ٥١،ص ٢٠٠٣( ياسين ، 
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للكلية ألجل  داري) (توظيف معايير ضمان الجودة وتقويم األداء في التنظيم اإل١٠الفقرة رقم (

  .)داريللتطوير اإل

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  

ضروري في ضوء  متطلب نزلةالخبراء على ھذه الفقرة ھو بمتركيز ويرى الباحث أن 

ودة وضمانھا وكذلك نحو معايير الج ةالمؤسسات التعليمية الحديثة سائر ألن،  الرؤية المستقبلي

ن الجودة ومعاييرھا باتت موضوع إذ إات ، عتماد األكاديمي لھذه المؤسسالحصول على اال

  العصر الذي نحن فيه.

  

لمام ة المعرفة واإلدارياإلوالعاملين في التشكيالت العلمية و متالك العمداءا) (١لفقرة رقم (ا

  .)تتصاالات تكنولوجيا المعلومات واالاستخدامب

) ووزن مئوي ٢,٩%) ووسط مرجح (٩٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٦,٦٦(.  

ھذه  استخدامورؤساء األقسام العلمية لمھارات متالك العمداء اضرورة وتؤكد ھذه الفقرة 

أوراق ألنھا تساعد على تبادل المعلومات والخبرات مثل تبادل ،  داريالتكنولوجيا في العمل اإل

الوثائق التي تضمن سرعة تبادل ت بين العاملين ورؤساء األقسام تصاالالعمل، أو التقارير، أو اال

 داريوالمعلومات والفھم المتبادل للمشكالت القائمة والعمل على حلھا ومن ثم تطوير العمل اإل

  )١٢٨،ص٢٠١٢(عطية ،                                                               .بمسارات واضحة

  

ت تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامستحداث أقسام تتولى مسؤولية ا) (٤الفقرة رقم (

  .في كليات التربية)

) ووزن مئوي ٢,٩%) ووسط مرجح (٩٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٦,٦٦(.  

الوحدات والتشكيالت المعنية والمسؤولة عن ستحداث اويشير الخبراء الى أھمية 

  ت.تصاالوتطبيق تكنولوجيا المعلومات واال استخدام

ت يملك تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامستحداث قسم يتولى مسؤولية امن الضروري 

فره من ابما تو ستخداممن تقديم حلول متكاملة وجاھزة لالالمواد الضرورية التي تمكنه  جميع

  )١١٩،ص٢٠١٤(البدري ،                               .معلومات كافية ودقيقة للعاملين في الكليات 
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لعمليات  جراءاتت في العمليات واإلتصاال) (توظيف تكنولوجيا المعلومات واال٥رقم (الفقرة 

  ،في الكلية) داريالتطوير اإل

) ووزن مئوي ٢,٩%) ووسط مرجح (٩٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٦,٦٦(،  

ت في تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدام توظيفوتشير ھذه الفقرة الى أن في 

التطوير في عملياتھا قادرة على متطلبات  ؤسسة التعليميةو المالكلية أ ما يجعل داريالعمل اإل

حداث ھذه التكنولوجيا إل استخداممن  ويمكنھم العاملين ة وبما يساعدداريھا العملية اإلإجراءاتو

  .داريالعمل اإل إجراءاتالتغييرات في أساليب و

  

تكنولوجيا المعلومات  ستخدامالمناخ التنظيمي المالئم العداد إ) (تھيئة و٦الفقرة رقم (

  .للكليات) داريت في التطوير اإلتصاالواال

) ووزن مئوي ٢,٩%) ووسط مرجح (٩٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة    

)٩٦,٦٦(.  

عداد المسبق لتطبيقات تكنولوجيا ة واإلئھذه الفقرة الى أھمية التھي فيأشارة الخبراء 

شاعة ھذه الثقافة إمناسب لذلك كخلق المناخ التنظيمي ال عن طريقت تصاالالمعلومات واال

 جراءاتفي ضوء ھذه التكنولوجيا وتسھيل اإل داريوالتمھيد لھا ونشر مفھوم التطوير اإل

  والعمليات التي تساعد على ذلك.

  

فنيين) للعمل على وين،إداريو) (وضع نظام لتحفيز العاملين (تدريسيين،١٢الفقرة رقم (

  .ت)تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدام

) ووزن مئوي ٢,٨٦%) ووسط مرجح (٩٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٥,٥٥(.  

ين وغيرھم في ھذه الكليات داريتحفيز وتشجيع العاملين من التدريسيين واإلن عملية إ

عن طريق أثناء تأدية األعمال لھم ، وفي يؤثر في أدائھم ومستوى العطاء المقدم  ، ألنه أمر مھم

على األھتمام والرغبة في  ت مادية ومعنوية وتشكرات وغيرھا تساعدآز ومكافوضع نظام لتحفي

  مكاناتھم وتقبل تطبيقات ھذه التكنولوجيا.إتطوير 
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  ) ١٨الجدول (

) الجولة األولى / داريالخبراء على فقرات المجال الثاني (الھيكلية والتنظيم اإل آراء استبانةئج نتا

  أسلوب دلفي
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تكنولوجيا  ستخدامالتوجه ال  ١  ٢
بتعاد ت في االتصاالالمعلومات واال

عن الروتين والتقليدية في التنظيم 
  .دارياإل

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

تنظيم العالقة بين العاملين في   ٢  ٧
الكلية والعاملين في الكليات ذات 

  .العالقة

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

تصميم وبناء ھيكلية تنظيمية جديدة   ٣  ٨
 مبنية على تحليل الحاجة والتقدير

وتخصصات ستحداث وظائف ال
  .جديدة

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

ة والفنية داريدمج الوظائف اإل  ٤  ٩
المتشابھة في ھيكلية التنظيم 

  .في الكلية دارياإل

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

توظيف معايير ضمان الجودة   ٥ ١٠
 داريوتقويم األداء في التنظيم اإل

  .داريللكلية ألجل للتطوير اإل

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

في  العاملين و العمداء أمتالك  ٦  ١
ة دارياإلالعلمية و التشكيالت

ات استخداملمام بالمعرفة واإل
  .تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال

٩٦,٦٦  ٢,٩  ٣  ٢٧  %٩٠  –  ٣  ٢٧  

ستحداث أقسام تتولى مسؤولية ا  ٧  ٤
تكنولوجيا المعلومات  استخدام

  .التربيةت في كليات تصاالواال

٩٦,٦٦  ٢,٩  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  ١  ١  ٢٨  

توظيف تكنولوجيا المعلومات   ٨  ٥
ت في العمليات تصاالواال
لعمليات التطوير  جراءاتواإل

٩٦,٦٦  ٢,٩  ٣  ٢٧  %٩٠  –  ٣  ٢٧  
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  .في الكلية دارياإل

عداد المناخ التنظيمي إتھيئة و  ٩  ٦
تكنولوجيا  ستخدامالمالئم ال
ت في تصاالواال المعلومات

  .للكليات دارياإلالتطوير 

٩٦,٦٦  ٢,٩  ٣  ٢٧  %٩٠  –  ٣  ٢٧  

وضع نظام لتحفيز العاملين   ١٠ ١٢
فنيين) للعمل وين،إداريو(تدريسيين،

تكنولوجيا المعلومات  استخدامعلى 
  .تتصاالواال

٩٥,٥٥ ٢,٨٦  ٣  ٢٧  %٩٠  ١  ٢  ٢٧  

ھذه التكنولوجيا في  استخدام  ١١  ٣
تخفيض المستويات والحلقات 

في التنظيم ة وتقليصھا دارياإل
  .دارياإل

٩٥,٥٥ ٢,٨٦  ٤  ٢٦  %٨٦,٦  –  ٤  ٢٦  

تعديل الصالحيات للوحدات   ١٢ ١١
م مع ءة بما يتالداريوالتشكيالت اإل

تكنولوجيا المعلومات  استخدام
  .تتصاالواال

٩٥,٥٥ ٢,٨٦  ٤  ٢٦  %٨٦,٦  –  ٤  ٢٦  

  

  (الثقافة التنظيمية) –المجال الثالث:

 إذ  ،)الثقافة التنظيمية( لثفقرات المجال الثا) نتائج الخبراء على ١٩الجدول (يوضح 

%) ووسط ١٠٠( اتفاق) فقرة على نسبة ١١من مجموع ( نفقرتيحصول  من الجدول تبيني

تراوحت من  اتفاقحصلت على نسبة فقد بقية الفقرات أما ) ، ١٠٠) ووزن مئوي (٣مرجح (

مئوي تراوح بين ) ووزن ٢,٩٦ –٢,٩٣بأوساط مرجحة تراوحت بين (%) ٩٦,٦ –%٩٣,٣(

  –تي:اآلقرات بحسب ترتيبھا تنازلياً وك، وفي أدناه الف )٩٨,٨٨ –٩٧,٧٧(

  

ات ستخدامالمناسبة ال داريت التطوير اإلتطلبا) (تھيئة ظروف العمل وم٢م (الفقرة رق

  .ت)تصاالتكنولوجيا المعلومات واال

  .)١٠٠() ووزن مئوي ٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

 تطلباتعداد وتھيئة ظروف العمل المناسبة ومأھمية اإلفي ھذه الفقرة  أكد الخبراء

 ققيمكن أن يتح ذلك ال إذ إن من دوناألساسية في ضوء ھذه التطبيقات ،  داريالتطوير اإل

  األقل ستواجه ھذه التقانة المشكالت والعراقيل التي تحد من عملياتھا وتطبيقاتھا.  فيالنجاح أو 
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األفضل ومحاولة نشرِه كأنموذج عمل  اإللكتروني) (العمل على تشجيع العمل ٨الفقرة رقم (

  .يحتذى به في الكلية)

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

 كتساب الميزة التنافسية اعلى قتصر تة ال اإللكتروني دارةإلا تشير ھذه الفقرة الى ان

ً على ت نماإفي ھيكل المنظمة و  تحقيق مكانةل ستثمار الكفاءات الجوھرية والموارد اعتمد أيضا

معھد على تشجيع و الللميزة ، لذا تعمل إدارة الكلية أ ساسياتية التي يعدھا بعضھم المصدر األالذ

   .ة ونشرھا بين العاملين وعدھا أنموذجاً يحتذى به اإللكترونيھذه الممارسات 

  ) ١٤٥،  ٢٠٠٩،  ( محمد

ت في تصاالشاعة الوعي ووضوح الرؤية بمفھوم تكنولوجيا المعلومات واالإ) (٣الفقرة رقم (

  .ة المختلفة في الكلية)داريالمستويات اإل

) ووزن مئوي ٢,٩٦%) ووسط مرجح (٩٦,٦( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٨,٨٨(.  

ت تصاالأھمية تكنولوجيا المعلومات واالوشاعة الوعي بمفاھيم إكليات الى يتوجب عل 

ھا سنويا بما يمكنھا من ة وذلك عن طريق المؤتمرات والندوات التي تعقدداريفي المستويات اإل

لتوفير  ختصار الوقت والجھدا، كما يمكنھا من تنظيم أوقاتھا وكنولوجيا فادة من خدمات ھذه التاإل

دراك قدرة تلك النظم املين إللعة التي تؤھل ااإللكترونيستعانة بالنظم البيانات والمعلومات واال

   ) ٢٦٨،  ٢٠٠٩( محمد ،                                                                 .دائھا مكانيات أإو

  

ت تصاالدخال تكنولوجيا المعلومات واالإ) (دراسة المشكالت الناجمة عن ٤(الفقرة رقم 

  .)داريالتطوير اإلومعالجتھا من أجل 

) ووزن مئوي ٢,٩٦%) ووسط مرجح (٩٦,٦( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٨,٨٨(.  

قبل الولوج في  ضروري رأن معرفة المشكالت وتشخيصھا أمويشير الباحث الى 

  تطبيقات ھذه التكنولوجيا وھي عديدة ومتنوعة .

ة داريالمشكالت الحاصلة في تنظيماتھا اإلن من واجب أي مؤسسة تعليمية أن تتعرف على إذ إ

  حقيق أعلى درجات األداء في تطبيقات ھذه التكنولوجيا.تيجاد الحلول لھا لإومحاولة 
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بما يتماشى مع البيئة ت تصاال) (تبني قيم وثقافة تكنولوجيا المعلومات واال٦الفقرة رقم (

  .التنظيمية للكلية)

) ووزن مئوي ٢,٩٦%) ووسط مرجح (٩٦,٦( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٨,٨٨(.  

ت يعد تصاالن تبني قيم وثقافة عالية ذات توجه نحو تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالإ

عن وسيلة من وسائل التطوير األساسية ، وأن تكون ھذه القيم غير بعيدة عن واقع ھذه الكليات و

تماد مبدأ التعاون المشترك داخل البيئة عااملين ونشر ثقافة تقبل التغيير وتمكين الع طريق

  التنظيمية لھذه الكليات.

تكنولوجيا  استخدامنجاز األعمال بإمستوياتھم بكيفية  بشتىد العاملين رشاإ) (٧الفقرة رقم (

  .ت)تصاالالمعلومات واال

) ووزن مئوي ٢,٩٦%) ووسط مرجح (٩٦,٦( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٨,٨٨(.  

حداث تغييرات جوھرية في إت على تصاالتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالد يساعذ إ

ھذه التكنولوجيا  استخدامرشادھم في إذا يتوجب عليھا توجيه العاملين وعمل الكليات والمعاھد ، ل

وھذا  داريالعمل اإل إجراءاتفره من معلومات تسھم في تطوير أساليب واتوما عن طريق 

  )٩٢،ص٢٠١٤(البدري ،                      .ھدافھا ز األعمال وتحقيق أنجااعلى يساعد العاملين 

  

  .الثقافة التنظيمية للكلية) علىة اإللكتروني) (تشجيع التحول نحو اإلدارة ١١الفقرة رقم (

) ووزن مئوي ٢,٩٦%) ووسط مرجح (٩٦,٦( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٨,٨٨(.  

تكنولوجيا  استخدامعلى إدارة الكلية الترويج لھا عن طريق نشر الوعي العلمي بأھمية 

قامة إالتوسع في  بواسطةوذلك  داريفادة منھا بأكبر قدر ممكن في العمل اإلإلالمعلومات وا

فادة من الخبرات التي إلتكنولوجيا المعلومات ، وا استخدامالدورات التدريبية والتعليمية في مجال 

مھا المراكز البحثية والجھات المعنية بنشر المعرفة التكنولوجية في ھذا المجال لتصميم وتقديم تقد

  ) ٩٩ ص، ٢٠١٠، جواد(                                                                .مثل ھذه الدورات

بتعاد عن تكريس ما ھو ستيعاب الجديد واالا) (نشر ثقافة تنظيمية قادرة على ١الفقرة رقم (

  .قائم حالياً)

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  
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عمل  ت على احداث تغييرات في كل مفاصلتصاالتعمل تكنولوجيا المعلومات واال

لب نشر ثقافة تنظيمية ھا في شتى أنشطة الكلية مما يتطاستخداممتداد االكليات والمعاھد التقنية و

ستيعاب ھذه التغييرات وفھم طبيعتھا ومعرفة فوائدھا لما تتمتع به من قدرات فائقة اقادرة على 

بتعاد عن تكريس الوضع الراھن ، ا يكسبھا الميزة التنافسية ، واالبالتعامل مع المعلومات بم

  ) ١٠،  ٢٠٠٥( الحيالي ،                      .وتحقيق التقدم الذي تطمح اليه ھذه الكليات والمعاھد 

  

 داريشاعة الفھم للتطوير اإلإل) (عقد المؤتمرات والندوات التثقيفية في الكلية ٥الفقرة رقم (

  .ت)تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  

تخصصين في ھذا المجال والندوات التي تعقدھا الكليات بوساطة متسھم المؤتمرات 

، بوضع سئلتھم جابة عن ألون في ھذه الكليات والمعاھد واإلفكار التي يطرحھا العامومناقشة األ

 ت فيتصاالولوجيا المعلومات واالدخال تكنبإستباقية لتوليد الفھم المشترك والقناعات ا إجراءات

                           .فضل في المستقبل نتقال من الوضع الحالي الى وضع أواال داريالعمل اإل

  )٩١،ص٢٠١٤(البدري ،

فادة من التغذية الراجعة لمعالجة األخطاء وتطوير العمل لإللية آوضع ) (٩الفقرة رقم (

  .ت)تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب

) ووزن مئوي ٢,٩٣ووسط مرجح (%) ٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  

عن لتالفي المشكالت وتجاوزھا أكد الخبراء في ھذه الفقرة على أھمية التغذية المرتدة 

ة ومحاولة تالفيھا وتصحيحھا في داريفي سير العمليات اإل نحرافستعراض الميول واالا طريق

  في ھذه الكليات. داريت لتطوير العمل اإلتصاالضوء تكنولوجيا المعلومات واال

  

لكي يتم توجيه الجھود والطاقات نحو  داري) (توضيح الغاية من التطوير اإل١٠الفقرة رقم (

  .تحقيق األھداف للكلية)

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  
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نه مستقبالً أفضل م نتقال من وضع راھن الى وضعھي اال داريمن التطوير اإلالغاية 

ت للوصول الى األھداف التي مكاناھود وتكاتف الطاقات واإلال من خالل الجإوھو ال يأتي جزافاً 

  ليھا ھذه الكليات وتحقيقھا في الوقت المناسب.إتصبو 
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  )١٩الجدول (

) الجولة األولى / أسلوب التنظيميةالثقافة ( الثالثالخبراء على فقرات المجال  آراء استبانةنتائج 
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ت تطلباتھيئة ظروف العمل وم  ١  ٢
المناسبة  داريالتطوير اإل

ات تكنولوجيا المعلومات ستخدامال
  .تتصاالواال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

العمل على تشجيع العمل   ٢  ٨
األفضل ومحاولة نشرِه  اإللكتروني

  .كأنموذج عمل يحتذى به في الكلية

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

شاعة الوعي ووضوح الرؤية إ  ٣  ٣
بمفھوم تكنولوجيا المعلومات 

ت في المستويات تصاالواال
  .ة المختلفة في الكليةدارياإل

٩٨,٨٨ ٢,٩٦  ١  ٢٩  %٩٦,٦  –  ١  ٢٩  

دراسة المشكالت الناجمة عن   ٤  ٤
دخال تكنولوجيا المعلومات إ

ت ومعالجتھا من أجل تصاالواال
  .داريالتطوير اإل

٩٨,٨٨ ٢,٩٦  ١  ٢٩  %٩٦,٦  –  ١  ٢٩  

تبني قيم وثقافة تكنولوجيا   ٥  ٦
بما يتماشى ت تصاالالمعلومات واال

  .مع البيئة التنظيمية للكلية

٩٨,٨٨ ٢,٩٦  ١  ٢٩  %٩٦,٦  –  ١  ٢٩  

مستوياتھم  بشتىرشاد العاملين إ  ٦  ٧
 استخدامنجاز األعمال بابكيفية 

  .تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال

٩٨,٨٨ ٢,٩٦  ١  ٢٩  %٩٦,٦  –  ١  ٢٩  

تشجيع التحول نحو اإلدارة   ٧ ١١
الثقافة التنظيمية  علىة اإللكتروني

  .للكلية

٩٨,٨٨ ٢,٩٦  ١  ٢٩  %٩٦,٦  –  ١  ٢٩  

نشر ثقافة تنظيمية قادرة على   ٨  ١
بتعاد عن ستيعاب الجديد واالا

  .تكريس ما ھو قائم حالياً 

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  
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التثقيفية  عقد المؤتمرات والندوات  ٩  ٥
شاعة الفھم للتطوير في الكلية ال

تكنولوجيا  استخدامب دارياإل
  .تتصاالالمعلومات واال

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

فادة من التغذية لية لإلآوضع   ١٠  ٩
الراجعة لمعالجة األخطاء وتطوير 

تكنولوجيا  استخدامالعمل ب
  .تتصاالالمعلومات واال

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

 داريتوضيح الغاية من التطوير اإل  ١١ ١٠
لكي يتم توجيه الجھود والطاقات 

  .نحو تحقيق األھداف للكلية

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

  

  ) تصال(وسائل اال –المجال الرابع:

 إذ )،تصال) نتائج الخبراء على فقرات المجال الرابع (وسائل اال٢٠الجدول (يتضح من 

وسط ب%) ١٠٠( للخبراء اتفاق) فقرة على نسبة ١١فقرات من مجموع ( ستحصول  يظھر لنا

تراوحت من  اتفاقحصلت على نسبة فقد  ،بقية الفقراتأما ) ، ١٠٠) ووزن مئوي (٣مرجح (

 ةن مئوياوزأ) و٢,٩٦ –٢,٩٣بأوساط مرجحة تراوحت بين (كانت و،%)٩٦,٦ – %٩٣,٣(

  –تي:اآلرات بحسب ترتيبھا تنازلياً و كالفق)، و٩٨,٨٨ –٩٧,٧٧تراوح بين (

عداد قاعدة للبيانات والمعلومات التي تخدم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات إ) (١الفقرة رقم (

  .ت في الكلية)تصاالواال

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

مكانيات وبكل ما يتصل في المعلومات المتعلقة بالموارد واإلعداد قاعدة للبيانات وإن إ

ً تصاالعملية تطبيق تكنولوجيا المعلومات واال ً ومتطلباً ضروريا للتطوير ت يعد عامالً مھما

والعمليات المتعلقة بھذا المفھوم وتطبيقاته نحو  جراءاتوھو ما يساعد على تسھيل اإل ،دارياإل

  ة.داريالعملية التطويرية اإل

 استخدامالحديثة ب تصالعلى أساليب اال داري) (تدريب العاملين في الجھاز اإل٢الفقرة رقم (

  .ت)تصاالتكنولوجيا المعلومات واال

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

ات ھذه التكنولوجيا ھو استخدامأن من أولويات  ،ألنالخبراء الى أھمية ھذه الفقرة رأشا

ة على األساليب الحديثة والعصرية في داريالعاملة في التشكيالت اإلمالكات تھيئة وتدريب ال

  مات.والمعلو تصالوسائل اال
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ھي التي تكون دعامة من دعائم المجتمع الصحيح ، لذا فأن  ذات الكفاءةن اإلدارة الجيدة إ

ه من مؤھالت وخبرات تدريبية وعلمية من شأنھا المدربة بما تحمل مالكاتمثل ھذه الكفاءات وال

  )١٢٤، ص٢٠١٤( الشوھاني ،                أن تعزز دور المؤسسات كنظام تربوي مھم وفاعل.

  

الطالع على المستجدات الحديثة بما يحقق االحديثة ب تصال) (توظيف وسائل اال٣الفقرة رقم (

  .التواصل بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع)

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

وھو ما  ،وخدمة المجتمعن من أولى وظائف الجامعة ھي التدريس والبحث العلمي إ

كلياتھا وأقسامھا العلمية ، لذا فأن التواصل في ھذه الوظائف على مستوى العالم  فييتجسد 

حديثة ومتطورة وھي  اتصالبد منه في ظل وسائل  العرفة كل ما ھو جديد ومستحدث أمروم

  للكلية. داريتصب في مجملھا في عملية التطوير اإل

  

ت تصااللتطور العلمي المتسارع في تكنولوجيا المعلومات واال) (مواكبة ا٤الفقرة رقم (

  .)داريوتوظيفه لصالح التطوير اإل

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

لمستجدات العلمية الحديثة في االتواصل العلمي ومواكبة أكد الخبراء في ھذه الفقرة أھمية 

التي من شأنھا أن ترتقي بالمؤسسة التعليمية (الكلية) ت تصاالتكنولوجيا المعلومات واالالعالم في 

  للكلية. داريلتوظيف ذلك في محصلة التطوير اإل

   

ت األفقية ما بين إدارة الكلية والعاملين في التشكيالت تصاال) (التوجه نحو اال٧الفقرة رقم (

  .ة)دارياإل

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

ألن مثل  ،ةداريأفقية ما بين التشكيالت اإل اتصالالخبراء الى أھمية توافر قنوات  أشار

  جھد والوقت وأنسيابية المعلومات وتالفي المعوقات.الفر ات يوتصاالھذا النوع من اال

في  داريصيغ للعمل اإل ت يؤدي الى الوصول الى أفضلتصاالأن ھذا النوع من اال"

يمكن من خاللھا أن تنجز األعمال وفق صيغة تنسيقية متكاملة ما بين وظائف  المؤسسة التعليمية

  )١٤١، ص٢٠١٢ري، يم(الع ."فر الجھد والوقت ويزيد من فاعلية النظامايو تلك التشكيالت مما
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ة بما داريالمستمر بين إدارة الكلية واألقسام العلمية واإل تصال) (العمل على اال١١الفقرة رقم (

  .ت التقليدية)تصااليسھم في تجاوز الروتين لال

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

 اتصالتھيئة وتوفير نظام  إلىوتشير ھذه الفقرة الى ضرورة أن تسعى الكلية جاھدة 

ت تصاالة وأقسامھا العلمية بما يتجاوز الروتين التقليدي لالداريسريع وفعال ما بين تشكيالتھا اإل

  ترتقي الى عالمنا اليوم. التي باتت عملية كالسيكية ال

  

والتكنولوجيا  تصالالكليات المناظرة األخرى بوسائل اال) (تفعيل التواصل مع ٦فقرة رقم (ال

  .الحديثة)

) ووزن مئوي ٢,٩٦%) ووسط مرجح (٩٦,٦( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٨,٨٨(.  

 ال ة والكليات المناظرة األخرى أمرتكنولوجية حديثة بين كليات التربي اتصالقنوات  استخدامن إ

 بيوت خبرة نزلةة تعد بمداريتھا العلمية واإلاألن الكلية وأقسامھا العلمية ومراكزھا ووحد ،بد منه

يمكن أن تسھم في معالجة مشكالت المجتمع وتحديد معوقاته في حال تكامل وتنسيق العمل بين 

  ھذه الكليات في ضوء وحدة التخصص.

  

ت الحديثة لتمكين إدارة الكلية من تصاال) (تسخير تكنولوجيا المعلومات واال١٠الفقرة رقم (

  .المناسب)في الوقت تخاذ قرارات صائبة ومات كافية الالحصول على معل

) ووزن مئوي ٢,٩٦%) ووسط مرجح (٩٦,٦( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٨,٨٨(.  

، فمن أكثر صواباً وفائدة وأقل أخطاء ن اإلدارة الحديثة والجيدة ھي التي تكون قراراتھاإ

تخاذ الومات والبيانات التي تساعد على ھذه التكنولوجيا في الحصول على المعالمھم أن تسخرّ 

  ھذه الفقرة . بشأنقرارات صائبة ومحددة في وقتھا المناسب وھو ما أشار اليه الخبراء 

   

  

  .)داريتجاھات بما يخدم التطوير اإلمتعددة اال تصال) (توفير منظومة محمية لال٥الفقرة رقم (

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  
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تجاه تحقق الترابط والتنسيق المتكامل بين أجزاء فعالة ومتعددة اال اتصاليجاد نظم إن إ

 ل لغة مشتركة فيمثھدف بين القادة والعاملين مما ييخلق وحدة في الفكر وال ،المؤسسة التعليمية

                         صالح والتطوير.       ت اإلوھذا بالطبع يضمن التغلب على مقاومة التغيير ونجاح عمليا اما بينھ

  )٢٣، ص٢٠٠٤(منى ،

موظفين  جميعتجاھين بين امفتوحة ب اتصالكقناة  اإللكترونيالبريد  استخدام) (٨الفقرة رقم (

  .الكلية)

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.       

وتواصل بين العاملين في الكليات والمعاھد  اتصالوسيلة  اإللكترونييعد البريد 

 ة بكلفدارينجاز األعمال اإلإيتم  ذإللحصول على المعلومات وحل المشاكالت التي تواجھھم ، 

رسال المعلومات إ اإللكترونياالستقبال ، بحيث يمكن البريد رسال وعة في اإلمنخفضة ، وسر

وھذا ما  ،الملفات المتنوعة رفاقإمكانية إو شخاص في وقت واحد مجموعة أ الى شخص أو

 كقناة اإللكترونيد الخبراء ضرورة توظيف البريد ، لذا يؤك اإللكترونييجسد أھمية البريد 

  )١٠٠،ص٢٠١٤(البدري ،                                          .بين موظفي الكلية والمعھد اتصال

  

ت لتوطيد عالقات تفاعلية مع الجھات تصاالات واال) (تسخير تكنولوجيا المعلوم٩الفقرة رقم (

  .المستفيدة من مخرجات الكلية)

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  

دة األخرى ن توطيد العالقات المتبادلة ما بين مخرجات كليات التربية والجھات المستفيإ

ھذه العالقة ھي تفاعلية من حيث  ، ألنتتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب أمرضروري

  المدخالت والعمليات والمخرجات وھي مكملة أحداھا لألخرى.
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  )٢٠الجدول (

) الجولة األولى / أسلوب تصالالخبراء على فقرات المجال الرابع (وسائل اال آراء استبانةنتائج 
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عداد قاعدة للبيانات والمعلومات إ  ١  ١
التي تخدم تطبيقات تكنولوجيا 

  .ت في الكليةتصاالالمعلومات واال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

 داريتدريب العاملين في الجھاز اإل  ٢  ٢
الحديثة  تصالعلى أساليب اال

تكنولوجيا المعلومات  استخدامب
  .تتصاالواال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

الحديثة  تصالتوظيف وسائل اال  ٣  ٣
الطالع على المستجدات الحديثة اب

بما يحقق التواصل بالتدريس 
  .والبحث العلمي وخدمة المجتمع

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

مواكبة التطور العلمي المتسارع   ٤  ٤
في تكنولوجيا المعلومات 

ت وتوظيفه لصالح تصاالواال
  .داريالتطوير اإل

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

ت األفقية ما تصاالالتوجه نحو اال  ٥  ٧
بين إدارة الكلية والعاملين في 

  .ةداريالتشكيالت اإل

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

المستمر بين  تصالالعمل على اال  ٦ ١١
إدارة الكلية واألقسام العلمية 

ة بما يسھم في تجاوز داريواإل
  .ت التقليديةتصاالالروتين لال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

تفعيل التواصل مع  الكليات   ٧  ٦
 تصالالمناظرة األخرى بوسائل اال

  .والتكنولوجيا الحديثة

٩٨,٨٨ ٢,٩٦  ١  ٢٩  %٩٦,٦  –  ١  ٢٩  

تكنولوجيا المعلومات تسخير   ٨ ١٠
ت الحديثة لتمكين إدارة تصاالواال

٩٨,٨٨ ٢,٩٦  ١  ٢٩  %٩٦,٦  –  ١  ٢٩  
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ة من الحصول على معلومات الكلي
في تخاذ قرارات صائبة كافية ال

  .الوقت المناسب

 تصالتوفير منظومة محمية لال  ٩  ٥
تجاھات بما يخدم متعددة اال
  .داريالتطوير اإل

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

كقناة  اإللكترونيالبريد  استخدام  ١٠  ٨
 جميعتجاھين بين امفتوحة ب اتصال

  .موظفين الكلية

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

تسخير تكنولوجيا المعلومات   ١١  ٩
ت لتوطيد عالقات تصاالواال

تفاعلية مع الجھات المستفيدة من 
  .مخرجات الكلية

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

  

  (الرقابة والتقويم) –الخامس: المجال

(الرقابة  خامسفقرات المجال ال عنالخبراء جابات إ ) نتائج٢١( الجدوليتضح من 

) فقرة على نسبة ١١( فقرات المجال البالغة  فقرات من مجموع عتستبين حصول  ، إذوالتقويم)

فقد بقية الفقرات أما ) ، ١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( للخبراء بلغت اتفاق

بأوساط مرجحة تراوحت بين %) ٩٦,٣ –%٩٣,٣ن (ا بيتراوحت م اتفاقحصلت على نسبة 

) ، وفي أدناه الفقرات بحسب ٩٨,٨٨ –٩٧,٧٧بين ( تتراوح بأوزان مئوية) ٢,٩٦ –٢,٩٣(

  –تي:اآلوك  ترتيبھا تنازلياً 

تستھدف تطوير وتحسين األداء رشاد إعة مفھوم الرقابة كعملية توجيه وشاإ( )١الفقرة رقم (

   .)دارياإل

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

وأن  ،م مع طبيعة العمل والعاملينءر تستدعي وجود نظام للرقابة يتالن عملية التطويإ

تحقيق ما تسعى اليه ال ، وھو إرشادي ليس إنشر ھذه الثقافة كمفھوم توجيھي ومن أولوياته ھو 

  الكلية من تطوير وتحسين لمستوى األداء.

  

  .ت)تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدام) (وضع نظام تقويم حديث ب٣الفقرة رقم (

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 
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مية الحاصلة في عالمنا العل ذ أشار الخبراء الى أھمية ھذه الفقرة في ظل التطوراتإ

ً لتكنولوجيا المعلومات يجاد نظام تقويم شامل إذ تستدعي الحاجة الى إ ،اليوم بأسلوب حديث وفقا

  ت.تصاالواال

ألھمية يعطي ات تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداموضع نظام تقويم حديث بن إذ إ

مميز  بنحوٍ  بإدارة الكليةالسيما التقويم التطويري المستمر الذي يؤدي إلى النھوض ولتقويم، ل

  )١٠٩،ص١٩٨٧(عبد الجبار،                                    .وجعلھا تحقق أھدافھا بكفاءة وفاعلية

معايير الجودة وضمانھا كمعايير لتقويم أداء للعاملين في األقسام  استخدام) (٤الفقرة رقم (

  .ة)داريوالتشكيالت اإل

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

عتمادية الاما يتعلق ب ال سيمانحو معايير الجودة وضمانھا و ن توجه العالم اليوم منصبإ

في الجودة للمؤسسات التعليمية ، لذا من الضروري أن تتوجه الكلية في تقويمھا ألداء العاملين 

وكل ما يتعلق بالكلية في ضوء معايير ضمان الجودة عالمياً لتتماشى مع التطورات الحاصلة في 

  المؤسسات التعليمية األخرى. 

  

تكنولوجيا المعلومات  ستخدامئم ال) (إيجاد ظروف العمل الرقابي المال٥الفقرة رقم (

  .ت)تصاالواال

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

ت تصاالتكنولوجيا المعلومات واال ستخداماد ظروف العمل الرقابي المالئم الن إيجإ" 

ماھرون لتشغيلھا وصيانتھا، يتطلب أن يقوم بالعمل الرقابي مختصون بھذه التكنولوجيا وفنيون 

ما بينھم لتفادي اإلشكاالت  ين وتوليد الفھم المشترك فيداريبد من التنسيق بين ھؤالء وبين اإل وال

ستھداف تشغيل ھذه التكنولوجيا بأعلى المھم وضوح آليات العمل الرقابي وومن ا ،التي قد تحصل

، والمحافظة على أمن دارياإلمستوى ممكن من الكفاءة، وفاعليتھا في عمليات التطوير 

  )١٥٤،ص٢٠١٢،سميرة(                                                                       ."المعلومات

  

  .فادة من ذوي الخبرة والتخصص بالعمل في عملية الرقابة والتقويم)) (اإل٦الفقرة رقم (

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

ين في مجال الرقابة شراك وزج الخبرات والمتخصصإضرورة  وتؤكد ھذه الفقرة

ذوي الخبرة من  أسھامفادة من خبراتھم لتطوير العملية الرقابية والتقويمية ، كذلك والتقويم واإل

  تفعيل العمل التعاوني المشترك في ھذا المجال. عن طريقالعاملين في الكلية أو الكليات األخرى 
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ت لتوسيع نطاق الرقابة تصاال) (توظيف مفھوم تكنولوجيا المعلومات واال٨الفقرة رقم (

  .والتقويم)

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

ھذه الفقرة الى ضرورة توفير وتھيئة المتطلبات والعوامل المساعدة  فيويشير الخبراء 

ً في العملية الرقاباأكثر  قتشمل نطاعلى توظيف ھذه التكنولوجيا ل ية التقويمية من حيث تساعا

  مكانيات والموارد البشرية المدربة وكيفية توظيفھا لھذه التكنولوجيا. األجھزة واإل

  

  .أن تكون عملية الرقابة مستقلة وبعيدة عن التأثيرات الجانبية)) (العمل على ٩الفقرة رقم (

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

أن تكون بعيدة عن التجاذبات والتأثيرات الشخصية والمجتمعية لكي بد  ن الرقابة الإذ إ

وفق ما  على نظام تصحيح األخطاء وتعديل المسارات وليس وصفھايكون دورھا مؤثراً وفاعالً ب

  خرون.آليتصوره ا

ن العمل على أن تكون الرقابة مستقلة بعيدة عن التأثيرات م ھذه الكلياتينبغي على ذ إ

التي لتحقيق األھداف الموضوعة وفقاً لما مخطط لھا على نتائج تخدم تنفيذ الخطط أجل الحصول 

                      .وضعت من أجلھا

  

) (تفعيل دور تقويم األداء للكلية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ١٠الفقرة رقم (

  .ت)تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامفي ضوء 

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

ضماناً الخبراء في ھذه الفقرة الى أھمية ودور وحدات تقويم األداء في الكليات ، أشار

لجودة التعليم من حيث التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ما يتطلب وجود ھذه الوحدات 

وھو ما  ،تتصااللتقويم أداء ھذه الكليات في ضوء التوجھات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات واال

  في ھذه الكليات.  دارييؤدي بدوره الى التطوير اإل

  

تكنولوجيا المعلومات  استخدام) (تدريب العاملين على أساليب التقويم الحديثة ب١١الفقرة رقم (

  .ت)تصاالواال

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

المعلومات والنمو المعرفي الذي يترتب عليه إيجاد مھارات في ظل التطور التقني وثورة 

ة التي تعتمد على ھذه التكنولوجيا ينبغي على الجامعة تنفيذ داريوقدرات فنية للقيام بالمھمات اإل
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تكنولوجيا المعلومات  استخدامالدورات التدريبية للعاملين على أساليب التقويم الحديثة ب

  )١٦٧،ص٢١٠٢، سميرة(                                                                     .تتصاالواال

  

والتربوي  داري) (توظيف عملية الرقابة والتقويم لرفع كفاءة وفاعلية األداء اإل٧الفقرة رقم (

  .للكلية)

) ووزن مئوي ٢,٩٦%) ووسط مرجح (٩٦,٦( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٨,٨٨(.  

قياس لمستوى األداء وتصحيح ما يجب أن تكون  نزلةالرقابة والتقويم ھي بمعملية ن إ

ً نوعة ، فھي ليست عقوبة أوداريعليه العملية اإل من التصيد لألخطاء بقدر ما ھي التعرف على  ا

واألكاديمي في  داريما نحن نكون عليه لتجاوز ما اليصلح نحو األفضل لرفع مستوى األداء اإل

  ھذه الكليات.

  

ت واألخطاء انحراف) (توظيف نتائج التقويم للكلية كتغذية راجعة لتصحيح اال٢فقرة رقم (ال

  .ھا)ئلتمكنھا من تطوير أدا

) ووزن مئوي ٢,٩٣%) ووسط مرجح (٩٣,٣( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

)٩٧,٧٧(.  

على ما تفرزه النتائج  يسرئ بنحون نجاح عمليات التطوير في الكلية تتوقف إ

المقياس الذي يبين لنا مستوى الميول  نزلةألنھا بم ،التغذية الراجعة عن طريقوالمعلومات 

  ات.نحرافواال

على معايير موضوعية كنتائج العمل ومؤشرات األداء للوقوف على حجم  ذلك يتوقفو

ف والكشف عن مجاالت التطوير والتأكد من تنفيذ الخطط ومعرفة مدى الكفاءة في تحقيق األھدا

  في التنفيذ والعمل على تصحيحھا. نحرافاال

  )٢٢، ص٢٠١١(محمد، 
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عة مفھوم الرقابة كعملية توجيه شاإ  ١  ١
رشاد تستھدف تطوير وتحسين إو

  .دارياألداء اإل

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

 استخداموضع نظام تقويم حديث ب  ٢  ٣
  .تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

معايير الجودة وضمانھا  استخدام  ٣  ٤
كمعايير لتقويم أداء للعاملين في 

  .ةدارياألقسام والتشكيالت اإل

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

إيجاد ظروف العمل الرقابي المالئم   ٤  ٥
تكنولوجيا المعلومات  ستخدامال

  .تتصاالواال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

فادة من ذوي الخبرة والتخصص األ  ٥  ٦
  .عملية الرقابة والتقويمبالعمل في 

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

توظيف مفھوم تكنولوجيا   ٦  ٨
ت لتوسيع تصاالالمعلومات واال

  .نطاق الرقابة والتقويم

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

العمل على أن تكون عملية الرقابة   ٧  ٩
مستقلة وبعيدة عن التأثيرات 

  .الجانبية

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

تفعيل دور تقويم األداء للكلية في   ٨ ١٠
التدريس والبحث العلمي وخدمة 

 استخدامالمجتمع في ضوء 
  .تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

تدريب العاملين على أساليب   ٩ ١١
تكنولوجيا  استخدامالتقويم الحديثة ب
    .تتصاالالمعلومات واال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  
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توظيف عملية الرقابة والتقويم   ١٠  ٧
 داريلرفع كفاءة وفاعلية األداء اإل

  .والتربوي للكلية

٩٨,٨٨ ٢,٩٦  ١  ٢٩  %٩٦,٦  –  ١  ٢٩  

توظيف نتائج التقويم للكلية كتغذية   ١١  ٢
ت انحرافراجعة لتصحيح اال

واألخطاء لتمكنھا من تطوير 
  .ھائأدا

٩٧,٧٧ ٢,٩٣  ٢  ٢٨  %٩٣,٣  –  ٢  ٢٨  

  

  الثانية:الجولة 

  من ھمبعض والتعرف على رأي تخصصينموال ستخالص نتائج مجموعة الخبراءابعد 

أي غلبية ،ختلفوا بالرأي مع األالة االولى والذين لم يتفقوا على الفقرات المشار اليھا في الجو

ي المجال األول ) ف٨، ٤( والفقرات ھي فأكثر %)٩٠ول (الفقرات التي لم تنل درجة القب

عرضت  ،إذ )داري(الھيكلية والتنظيم اإل ) في المجال الثاني١١، ٣(تان (التخطيط) والفقر

خاصة بھذه الفقرات  استبانة استخدامب من جديد ) غيرموافقومحايد ، الفقرات على الخبراء ( 

( الجولة الثانية ) كما موضح و ، )داريالھيكلية والتنظيم اإلو( ،)حسب مجاالتھا ( التخطيط بو

  .) ١١في ملحق (

وكما مبين في  راء) خب٧الذين تم إعادة الفقرات إليھم ( نيوالمختص كان عدد الخبراء إذ 

ومعرفة مواقفھم في عدم الموافقة والتردد  بعضھمھم ومراجعة ئراآوبعد األخذ ب ،)١٢ملحق (ال

جماعاً إاظھرت الجولة الثانية  ،تھمستفساراا نجابة عولة االولى وتقديم االيضاحات واإلفي الج

ً وصفھالقناعة بھا ب بيانبالرأي والموافقة على الفقرات المذكورة و  وھي فقرات ال ،ا متطلباً اساسيا

 والجدولوسنتطرق الى الفقرات  ،%)١٠٠( اتفاقبنسبة األولى  تبتعد عن قريناتھا في الجولة

    –تي:اآلوك ) يوضح ذلك٢٢(

  

  مجال التخطيط:

  

ة في داريشراك رؤساء األقسام العلمية والشعب والوحدات اإلإ) (العمل على أ٤رقم (الفقرة 

  .عدادھا)إوضع الخطط و

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

ة داريالمستويات اإل شتىبين العاملين في  وتؤكد ھذه الفقرة العمل التعاوني المشترك ما

  ة لھا وأعدادھا.يئا يتعلق بوضع الخطط وكيفية التھم السيماو
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تتميز بالمعرفة التخصصية  ذات كفاءةإعداد البرامج التنفيذية يتطلب أجھزة تخطيطية ن إ

دية أة والتنفيذية التي تمكنھا من تداريوالكفاءة العلمية والخبرة العملية والمھارة الفنية والقدرات اإل

  )١٣٤، ٢٠٠١(إبراھيم،                                            .ة وإتقانأدوارھا وإنجاز مھماتھا بدق

  

ة بغية التطوير داريلالمركزية في تخطيط العمليات اإلإلى ا) (التوجه التدريجي ٨لفقرة رقم (ا

  .)دارياإل

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

دارة الالمركزية بشتى الوسائل وتھيئة ونشر الثقافة التنظيمية الجديدة لإلعداد خطط ن إإ

ھم مع اإلدارة الالمركزية ألنھا تس عداد البرامج التدريبية لتطوير قدرة العاملين على التعاملإو

كامل ة بتدارينجاز الوظائف اإلإفر للعاملين مرونة التكيف على ا، ويوداريفي تطوير العمل اإل

  )١١٣، ص٢٠١٤(الياس ،                                                      .خرآلا ھابعض بعضھا مع

  

  :داريمجال الھيكلية والتنظيم اإل

  

ة وتقليصھا داريھذه التكنولوجيا في تخفيض المستويات والحلقات اإل استخدام) (٣الفقرة رقم (

  .)داريفي التنظيم اإل

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

ت أداة فعالة في تقليص حجم المنظمات (الترشيق) تصاالتعد تكنولوجيا المعلومات واال

ة التقليدية وتبني الھياكل دارياإل جراءاتة واختزال اإلداريوتقليص عدد المستويات والحلقات اإل

  )١٥،ص٢٠٠٢العالق،(التكريتي و     .الوقت والجھدالتنظيمية الشبكية بدال ًمن التقليدية لتوفير 

  

 استخدامم مع ءة بما يتالداري) (تعديل الصالحيات للوحدات والتشكيالت اإل١١الفقرة رقم (

  .ت)تصاالتكنولوجيا المعلومات واال

  .)١٠٠) ووزن مئوي (٣%) ووسط مرجح (١٠٠( اتفاقحصلت ھذه الفقرة على نسبة 

ة بما يتالءم مع داريضرورة تعديل الصالحيات للوحدات اإلوتشير ھذه الفقرة الى 

ني مستمر، وعلى إدارة األنھا في حالة تطور تق ،تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدام

خدمة وظيفتھا التعليمية  نجازات العلمية والتكنولوجية فيفادة من اإلإلالكلية أو المعھد ا

  . ةت جدواھا العمليتثب داريحديثة في العمل اإلات انق، كأن تتبنى برامج وتةداريواإل

  )٨٦،ص٢٠١٤(البدري ،                                                        
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  )٢٢الجدول (

  / أسلوب دلفي الثانيةالجولة  الخبراء على فقرات آراء استبانةنتائج  
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  التخطيط

شراك رؤساء األقسام إالعمل على   ١٢  ٤
ة داريالعلمية والشعب والوحدات اإل

  .عدادھاإفي وضع الخطط و

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

لالمركزية إلى االتوجه التدريجي   ١٣  ٨
ة بغية داريفي تخطيط العمليات اإل

  .داريالتطوير اإل

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

  داريالھيكلية والتنظيم اإل
ھذه التكنولوجيا في  استخدام  ١١  ٣

تخفيض المستويات والحلقات 
ة وتقليصھا في التنظيم دارياإل
  .دارياإل

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

تعديل الصالحيات للوحدات   ١٢ ١١
م مع ءة بما يتالداريوالتشكيالت اإل

تكنولوجيا المعلومات  استخدام
  .تتصاالواال

١٠٠  ٣  –  ٣٠  %١٠٠  –  –  ٣٠  

  

ستجابات الخبراء والمحكمين من ان نتائج للجولتين ووبعد كل ما تم عرضه م

ما  يجد الباحث في، ة والقياس والتقويم وغيرھاداريالمتخصصين في العلوم التربوية والنفسية واإل

لتحقيق الھدف الثاني بالتوصل إلى وضع رؤية  تقدم مبرراً لالكتفاء بجولتين ألسلوب دلفي

ت في كليات التربية في تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب داريمستقبلية للتطوير اإل

  إجماع الخبراء بالموافقة عليھا. بعدجامعة بغداد 
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 داريت في التطوير اإلتصاالتكنولوجيا المعلومات واال ستخدامالمؤشرات الرؤية المستقبلية 

  –:بكليات التربية

 استخدامعلى مستوى التعرف على واقع  اءً ء ما خرج به البحث من نتائج سوفي ضو

بكليات التريية ، وما أشار اليه الخبراء  داريت في التطوير اإلتصاالتكنولوجيا المعلومات واال

عد على ومنطلقات تسا إجراءاتمن فقرات تمثل الرؤية المستقبلية بما فيھا من توجھات و

،  داريالھيكلية والتنظيم اإلووفقاً للفقرات في المجاالت الخمسة (التخطيط ،  داريالتطوير اإل

التي تمثل دالالت للرؤية المستقبلية الرقابة والتقويم ) و،  تصالوسائل االوالثقافة التنظيمية ، و

، خرج الباحث بعدد من المؤشرات والدالئل أن تأخذ بھا الكلياتمن بد  والتي ال داريللتطوير اإل

  –تي:اآلوك التي تساعد على وضع ھذه الرؤية المستقبلية

  

بد من توافر القناعة التامة بمضمون الفقرات الخاصة بالرؤية المستقبلية من قبل القيادات العليا  ال .١

 .داريفي ھذه الكليات ألجل تحقيق أھداف التطوير اإل

خفاق عوامل مساعدة على تجاوز حاالت اإلن فقرات الرؤية المستقبلية بمجملھا تكاد تكون إ .٢

  والمعوقات الحاصلة في دراسة الواقع.

  يمان بھا كفلسفة عمل قائمة.واإل داريالتأكيد على أھمية التطوير اإل .٣

تطوير في ال ت كعامل رئيستصاالات تكنولوجيا المعلومات واالاستخدامالتأكيد على أھمية  .٤

 في ھذه الكليات. دارياإل

حسب األولوية لھا وبرؤية شمولية مرتبطة مع أساليب بالتأكيد على تحديد األھداف المطلوبة و .٥

 العمل.

 بتزامن مع واقع البيئة الداخلية والخارجية لھذه الكليات.النظرة المستقبلية  يعتماد التخطيط ذا .٦

 ة.دارياإل جراءاتت في العمليات واإلتصاالواالالعمل على توظيف مفھوم تكنولوجيا المعلومات  .٧

لمواجھة المشكالت التي من المتوقع أن تحصل عند  مطلوبةال جراءاتوضع السياسات واإل .٨

 ھذه التكنولوجيا. استخدام

تكنولوجيا المعلومات  استخدامب داريلعمليات التطوير اإل مطلوبةتوفير التخصيصات المالية ال .٩

 ت.تصاالواال

في األقسام العلمية لھذه  ت لتطوير العملية التعليميةتصاالتكنولوجيا المعلومات واالتوظيف  .١٠

 الكليات.

 واسع. بنحوت وتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب داريالسعي لنشر ثقافة التطوير اإل .١١

 ة .اإللكترونيدارة إلاة الحديثة والعصرية كداريتشجيع التحول نحو األساليب اإل .١٢
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بما يتماشى مع عمليات التطوير ت تصاالھتمام بتبني قيم وثقافة تكنولوجيا المعلومات واالاال .١٣

 .دارياإل

 ت والمعلومات ووسائلھا.تصاالتھيئة وتوفير البنى التحتية المساعدة لتطبيقات اال .١٤

 ت مساعدة للتواصل العلمي والبحثي مع المؤسسات العلمية األخرى.اتصاالتوفير وسائل ونظم  .١٥

 ت.تصاالعلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات تخدم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واال العمل .١٦

 لتزام بالمعايير والمقاييس العالمية المعتمدة للعملية الرقابية والتقويمية.الحرص على اال .١٧

ات والميول الحاصلة للوصول الى نحراففادة من التغذية الراجعة لمعالجة االالتأكيد على اإل .١٨

 .دارياإل التطوير

 .داريت للتطوير اإلتصاالعتماد تكنولوجيا المعلومات واالالعمل على وضوح الرؤية ال .١٩

ة والعلمية وتقويم أداء دارياإل جراءاتالتأكيد على معايير ضمان الجودة وتقويم األداء لإل .٢٠

    العاملين. 
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والتوصيات  ستنتاجاتمن االعدداً  الباحث يضعفي ضوء النتائج التي خرج بھا البحث 

  –تي:كاآلوالمقترحات 

  

  –:ستنتاجاتاال

  -في ضوء نتائج ھذا البحث، توصل الباحث الى االستنتاجات اآلتية:  

تعلقة بتكنولوجيا المعلومات في البنى التحتية والمتطلبات الم ية تعاني من ضعفن كليات التربإ .١

 ت.تصاالواال

ولم يصل الى  ت في كليات التربية ضعيفتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامن واقع إ .٢

 المستوى المرجو منه في ھذه المؤسسات .

 في كليات التربية جامعة بغداد . داريعدم وجود رؤية محددة وواضحة المعالم لعملية التطوير اإل .٣

 يات.ن في ھذه الكليقافة ھذه التكنولوجيا لدى العاملفتقار الى قيم وثاال .٤

حسب أولوياتھا الشمولية المرتبطة مع العوامل بنعدام الرؤية اضعف التخطيط المستقبلي و .٥

 .داريالمساعدة األخرى للتطوير اإل

راقيل التي عوامل تساعد على تجاوز المعوقات والع نزلةد فقرات الرؤية المستقبلية بمعتماايمكن  .٦

 في ھذه الكليات. داريق التطوير اإلوتع

ت في ھذه تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامة معنية بإداريعدم توافر وحدات أو تشكيالت  .٧

  الكليات.

قبال اإل عن طريققبل مثل ھذه المفاھيم الحديثة وھو ما برز في توجود الرغبة القوية والواضحة  .٨

 المتزايد على موضوع البحث 

تكنولوجيا المعلومات  استخدامر في ھذه الكليات بأظھرت ھذه الرؤية المستقبلية سعياً جاداً للتطوي .٩

 ت.تصاالواال

ھا عدّ ات الرؤية المستقبيلة يمكن الخبراء والمختصين على فقر راءآجابات إعلى ما جاء من  بناء .١٠

 تتمتع بالجاھزية والصدق في حال تطبيقھا في ھذه الكليات. بما دارياإل نبراساً ومنطلقاً للتطوير

 ال سيماالعديد من الدراسات والبحوث التي أجريت في ھذا الميدان وعلى الرغم من وجود  .١١

  دون التطبيق الفعلي والعملي لھا. من البعد النظري  البحث، اال أن ھذا الدراسات لم تتعدھذالموضوع 
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  –التوصيات:

   -في ضوء نتائج ھذا البحث يوصي الباحث باآلتي:  

 ومحاولة تطبيقھا مستقبالً.  على محمل الجدالرؤية المستقبلية أخذ فقرات ھذه قيام كليات التربية ب .١

مكانيات الداعمة لتطبيقات مثل ھذا المفھوم بما في ذلك الموارد والبنى توفير المتطلبات وتھيئة اإل .٢

 التحتية وغيرھا.

ت وصوالً تصاالول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالحدقيق وتدريبھم  بنحوأختيار العاملين  .٣

 .داريألفضل النتائج ألجل التطوير اإل

ة داريالتشكيالت اإل لشتىبين العاملين والقيادات العليا  المشاركة والعمل التعاوني ماأ أعتماد مبد .٤

 داخل وخارج كليات التربية.

ت ما بين العاملين في تشكيالت تصاالوقيم مفھوم تكنولوجيا المعلومات واالمحاولة نشر ثقافة  .٥

 كليات التربية.

 دارية والتطوير اإلداريت في خدمة العملية اإلتصاالتسخير مفھوم تكنولوجيا المعلومات واال .٦

 والتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

إلدارات ھذه الكليات لتسھيل تطبيقات ھذه التكنولوجيا ألجل التطوير  ةسعاومنح الصالحيات ال .٧

 .دارياإل

 فكراً وممارسة لدى القيادات العليا والعاملين في كليات التربية. داريعتماد فلسفة التطوير اإلا .٨

ن األولى وليست األخيرة ، اال أن تحقيق المرجو منھا يكون ى الرغم من أن ھذه الدراسة لم تكعل .٩

 البحث.ھذا منطلقاً لدراسات وبحوث الحقة مكملة لموضوع 

  

  

  –المقترحات:

  - يلي: استكماالً للبحث الحالي يقترح الباحث ما  

إجراء دراسة للتعرف على مشكالت التطوير اإلداري بإستخدام تكنولوجيا المعلومات  .١

 واالتصاالت.

ات استخداممقارنة بين كليات التربية في الجامعات المختلفة لقياس مستوى جراء دراسة إ .٢

 ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال

  

                                                                                              

  



   

  

  

  



 ١٢٤                                                    المصادر                                  

 

  ر العربيةالمصاد

 ن الكريم القرآ  

، محاور اإلصالح  اإلداري بالمغرب: نحو معالجة جديدة لقضايا اإلدارة العامة، ١٩٨٥ابراھيم زياني، .١

  .ؤن اإلداريةومجلة الشالرياض،

  .، مصر ، اإلسكندرية الدارالجامعة للنشر والتوزيع ، ةداريالمعلومات اإلنظم  ،٢٠٠٠سلطان ، إبراھيم .٢

 .١عمان، دار زھران،ط -،االردنالتخطيط والتنمية والتعليم العالي رؤية مستقبلية،٢٠٠١ابراھيم كاظم ابراھيم ، .٣

 ، دار الفكر العربي القاھرة. اقتصاديات التربية والتخطيط التربوي، ٢٠٠١، حجي احمد .٤

تكنولوجيا التعليم والمعلومات ،دراسة في تكامل المصادر االلكترونية وحل المشكالت ،٢٠٠٠نور بدر، احمد  .٥

 .، العدد الثاني ، المملكة العربية السعودية مجلة المكتبات والمعلومات العربية، وتنمية اإلبداع

  .٧-١"، القاھرة الوقت وضغوط وازمات العمل إدارة، "٢٠٠٩ادريس، بھجت مصطفى،  .٦

 العراق.  –، بغداد ٢٠١١،  ة الوطنية للتربية والتعليم في العراقستراتيجياإل .٧

أولويات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في )، ٢٠٠٣االسكوا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا، ( .٨

 .E/ESCWA/ICTD/2003/2، الرقم المميز االمم المتحدة، نيويورك: قضايا مختارة، غربي أسيا

  عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.، ١،ط  داريدراسات معاصرة في التطوير اإل ،)١٩٩٥( ،عاصم األعرجي ، .٩

  .١٨٨العدد  ، مجلة المستقبل العربي ، أدوات العلم والتقانة ،١٩٩٤ ، زحالن أنطوان  .١٠

العلوم االنسانية ، االسس التصورية والنظرية في مناھج ٢٠٠٨أنور حسين عبد الرحمن ، وعدنان حقي زنكنة ،  .١١

  ، المكتبة الوطنية ، بغداد  . والتطبيقية

األعمال، الدار العربية للعلوم،  دارةالجمعية البريطانية إل ، ة الناجحة"داري"القيادات اإل، ١٩٩٧أوكونرا، كارول،  .١٢

  . ١ترجمة مركز التعريب والترجمة، ط

لوجيا المعلومات وفي كليات ومعاھد التعليم التقني بأستخدام تكن داريتحسين التنظيم اإل ،٢٠١٤البدري،حيدر، .١٣

  رسالة ماجستيرغير منشورة  .واألتصاالت

، مالمح التربية والتعليم في العراق في القرن الحادي والعشرين  ،)١٩٩٥( ، آخرونالبزاز ، حكمت عبدهللا و .١٤

  .وزارة التربية ، بغداد

  .الحديثة في التسويق المصرفي أتحاد المصارف العربيةاألتجاھات ، ١٩٨٨البساط، ھشام،  .١٥

، "األحتياجات التدريبية ألعادة ھيكل قطاع األتصاالت والعمل على اساس تنافسي"، ٢٠٠٠،البصري، سعيد كامل .١٦

  .١١/٢٠٠٠/ ٩-٦، بيروت، االجتماع الثامن لشبكة إدارة وتدريب وتنمية الموارد البشرية

  بيروت.  -، دار العلم للماليين، لبنانالمورد الحديث، ٢٠٠٩البعلبكي، منير ورمزي،  .١٧

  . مصر –،االسكندرية ة (المفاھيم االساسية)دارينظم المعلومات اإل، ١٩٩٧البكري، سونيا محمد،  .١٨



 ١٢٥                                                    المصادر                                  

 

المؤتمرالتربوي  جودة شاملة ورؤية جديدة"، -"إدارة الجودة الشاملة في التعليم، ٢٠٠٦،البنا، رياض رشاد .١٩

  القاھرة. -، مصرالعشرون

الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات  إدارة، "٢٠٠٩أغادير، الترتوري، محمد عوض، جويجان،  .٢٠

  .٢"، دار المسيرة للنشر والتوزيع، طومراكز المعلومات

جامعة : مفھومه وأطاره األرشادي ومراحلة المختلفة" ستراتيجي"التخطيط اإل ،٢٠٠٥عبيدات ، تركي ابراھيم  .٢١

  ، قسم الھندسة المدنية. العلوم والتكنولوجيا األردنية

  ،الطبعة األولى، دار المناھج، عمان،األردن.  األعمال االلكترونية، ٢٠٠٢التكريتي، سعد غالب، والعالق، بشير، .٢٢

  .١، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط قواعد الدراسة في الجامعة، ١٩٩٧، آخرونالتل، سعيد و .٢٣

 لبنان مكتبة ،"العلمية والحاالت المفاھيم: ةستراتيجياإل دارةاإل" ،٢٠٠٦ حي، وآيه ستريكالند، آية، آرثر تومسون، .٢٤

  .١ط ناشرون،

 .للنشروالتوزيع ة، عمان: دار أسام ١، ط  داريات التطوير اإلإستراتيجي ،٢٠١٠ ،ثروت مشھور .٢٥

ن للنشر والتوزيع والطباعة ، مكتبة األيما جامعة المستقبلالتجديد التربوي من أجل ، ١٩٩٩، محمود طلبة ، جابر .٢٦

  .١ط -القاھرة  -، مصر

  .األردن عمان، والتوزيع، للنشر أسامة دار ،المعلومات تكنولوجيا ،٢٠٠٥ جعفر، الجاسم، .٢٧

  .٢٠١٣،)واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا باستخدام دارياإل التطوير(ندوة، العراقية الجامعة .٢٨

 .٢٠١٤) ، دور تكنولوجيـا المعلومات في تطوير مؤسســات الدولةندوة (جامعة بابل،  .٢٩

المؤتمر الوطني لتكنولوجيا جامعة بغداد /كلية الھندسة الخوارزمي ،جامعة النھرين / كلية ھندسة المعلومات ، .٣٠

  ).٢٠١٣ديسمبر ،١٢-١١، للمدة من ( المعلومات واالتصاالت

تكنولوجيا التعليم والمعلومات بمراكز مصادر التعلم في مدارس مملكة البحرين واقع استخدام الجمالن، معين، "  .٣١

  ).٢٠٠٤، العدد األول، (٥مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد " ،  من وجھة نظر متخصصي مصادر التعلم

عربي المرغوب تطبيق افتراضي السلوب دلفاي في الدراسات المستقبلية للخليج ال، ٢٠١١ ،الجھني ، محمد فالح  .٣٢

 ً   .)١٧٦، العدد ( مجلة دراسات،  استكشافاً واستھدافا

للمنظمة دراسة تطبيقية في  ستراتيجياثر تكنولوجيا المعلومات في تحديد الخيار اإل، ٢٠١٠، جواد عباس حسين  .٣٣

  . شركة نفط الجنوب ( شركة عامة )

  عمان.،دارالخليج للطباعة والنشر،التغيير إدارة، التربية و٢٠٠٨محمد وصوص، ،الجوارنه، المعتصم با و ديمة .٣٤

"، ورقة عمل مقدمة لالجتماع الثامن تحويل مراكز التدريب للعمل في سوق تنافسية"،٢٠٠٠الجوھري، عزه،  .٣٥

  ، لبنان. ٩/١١-٦وتدريب وتنمية الموارد البشرية للفترة من  إدارةلشبكة 

  ، بغداد.العدد األول مركز البحوث النفسية، حياةنشرة الباراسيكولوجي وال، ١٩٩٩الحارث، عبد الحميد،  .٣٦



 ١٢٦                                                    المصادر                                  

 

، االبداعية في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية" دارة"اإل، ٢٠٠٨، الحربي، محمد بن محمد .٣٧

  .  نموذج مقترح،  جامعة الملك سعود

  والتوزيع ،عمان،األردن .، مؤسسة الوراق للنشر ةدارينظم المعلومات اإل ئمباد، ١٩٩٨الحسنية،سليم إبراھيم، .٣٨

  .، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردنةدارينظم المعلومات اإل، ١٩٩٨الحسنية، سليم إبراھيم، .٣٩

مجلة العلوم التربوية ،  اسباب تسرب التالميذ من وجھة نظر القادة التربويين ،٢٠٠٨ ، مكاون حسين سالم .٤٠

 .)٦٠والنفسية العدد (

  "، منطقة الفرواتية التعليمية، وزارة التربية. الوقت إدارة، "٢٠٠٨الحشاش، منى،  .٤١

  .لبنان حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ، ابن،دار  التغيير الذكي ،١٩٩٩علي، الحمادي ، .٤٢

  القاھرة. -، طبعت في بوالق، مصر"الكليات"ھـ، ١٢٥٣الحنفي، ابو البقاء الحسيني الكفوي،  .٤٣

، تقانة المعلومات الصحية وانعكاساتھا في الرضا الوظيفي دراسة ألراء ٢٠٠٥الحيالي ، سندس مروان سلطان ،  .٤٤

 .سينا والخنساء التعليميين ابنعينة من مستخدمي التقنيات الصحية في مستشفى 

استشراق مستقبل التعليم العام في المملكة العربية السعودية الواقع  ،)٢٠٠٤( ،  بن دھيش عبدهللا خالد بن  .٤٥

  .، وزارة التربية والتعليم ، المملكة العربية السعودية والمأمول

  ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان ، األردن. دارةمعجم اإل، ٢٠١١الخالدي، بدر شھاب، .٤٦

(دراسة   البيئة وقيادة التغيير التنظيمي إدارةة وتأثيرھا في ستراتيجيالرؤية اإل،٢٠١٠ ،خالدية مصطفى عطا  .٤٧

الجامعة المستنصرية فلسفة اقتصاد/ اطروحة دكتوراه التعليم العالي والبحث العلمي)  تطبيقية في مركز وزارة

  . الدراسات المستقبلية

ة للتعامل مع متغيرات الحاضر داريالتغيير: مدخل أقتصادي للسيكولوجيا اإل، "٢٠٠٣الخضيري، أحمد محسن،  .٤٨

  .ار الرضا للنشر، طة، دداريالرضا للتنمية اإل "، لمشروعات سلسلةلتحقيق التفوق واألمتياز الباھر في المستقبل

  .التربية العلمية والتكنولوجيا في التنمية الوطنية،١٩٨٤الخطيب ،أحمد ، .٤٩

  .مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشروالتوزيع ،الجامعية والدراسات الحديثة دارةاإل ،١٩٩٩ ،الخطيب، احمد .٥٠

  الحديثة، االردن. ، جدارا للكتاب العالمي، عالم الكتبةإداريتجديدات تربوية و، ٢٠٠٦، الخطيب، احمد .٥١

"، عالم نظريات وستراتيجيات ونماذج حديثة - الحديثة دارةاإل، "٢٠٠٩،، وعادل سليم الخطيب، أحمد، معايعة .٥٢

  .  أربد-، االردن١لكتب الحديث، طا

 .١يع، عمان، االردن ، ط ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزثقافة المنظمة، ١٩٩٨الخفاجي، نعمه عباس، .٥٣

وتكنولوجـيا  ستراتيجيبناء المنظمة المتكاملـة باستخدام التدقيق اإل ،٢٠١٤،،سـالم عبد الجليل والـيالخفـاجي .٥٤

  . الجامعة المستنصرية،العراق - واالقتصاد  دارةكلية اإلرسالة ماجستير، ،المـعلومـات

  " دار الثقافة للنشر والتوزيع. المداخل والمفاھيمة: ستراتيجياإل دارةاإل "،٢٠٠٤الخفاجي، نعمة عباس،  .٥٥



 ١٢٧                                                    المصادر                                  

 

-٢٣( من للمدة، الحكومية المؤسسات في دارياإل للتطوير الثاني العربي المؤتمر،  ةدارياإل للتنمية العربية الدار .٥٦

  ).٢٠١٢، ديسمبر ٢٧

  للطباعة، بغداد.دار الكتب ،نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي،٢٠٠٠، محمد،وصالح،عادل حرحوشمنقذ الداغر، .٥٧

"تقويم مادة فلسفة التربية/ للمرحلة الرابعة، قسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية/ ابن الدباغ، مقداد اسماعيل،  .٥٨

  . ١٦،) العدد ٢٠٠٧(مجلة البحوث التربوية والنفسية،  رشد من وجھة نظر الطلبة"،

  .١،ط دار وائل للنشر ،عمان،التجديدات التربوية،٢٠٠٨عمرموسى،،دالل ملحس استيتية و .٥٩

التربوية من وجھة نظر أعضاء الھيئة التدريسية  دارةدور تكنولوجيا المعلومات في تطوير اإل،٢٠٠٠دالل،زكريا، .٦٠

  .في بعض الجامعات السعودية وفقاً لمتغيري الجنس والتخصص العلمي

  ."، رسالة ماجستيرالموارد البشرية إدارةالعوامل البيئية واثرھا في أداء ، "٢٠٠٦الدليمي، سحر ھادي محمود،  .٦١

الموارد البشرية وأثرھا في  إدارة" تحليل عالقة تقانة المعلومات بفعالية ،،٢٠٠٦الدليمي،إحسان عالوي حسين .٦٢

   . في عينه مختارة من كليات جامعة بغداد " ةدراسة ميداني-الكفايات الجوھريه بناء

  . ١عمان، ط–االردن  ،"،، مطبعة الصفدياالعمالنظريات منظمات ، "١٩٩٢الدھان، أميمة،  .٦٣

، جامعة بغداد، مركز مجلة البحوث األقتصادية واإلدارية ،"، "تغيير وتطوير المنظمات١٩٨١الدھان، أميمة،  .٦٤

  )، كانون الثاني.١)، العدد (٩ة، المجلد (داريالبحوث األقتصادية واإل

  .الرابع العدد الخامس، المجلد ،اليرموك أبحاث مجلة ،" المنظمات في األزمات إدارة"  ،١٩٨٩اميمة الدھان، .٦٥

  .، وزارة التعليم العالي، بغداددارينظريات التطوير اإل ،١٩٨٢،آخرونالدوري، حسنين و .٦٦

  "، دار اليازوري.ة: مفاھيم وعمليات وحاالت دراسيةستراتيجياإل دارة"اإل، ٢٠٠٥الدوري، زكريا مطلك،  .٦٧

، دراسة ة للثقافة التنظيمية"ستراتيجي"اثر ادراك بيئة العولمة في الرؤية اإل ،٢٠٠٦الراوي، محمد عادل وفيق، .٦٨

  .     الة ماجستيرأستطالعية مقارنة في وزارة الثقافة، رس

"التغيير التنظيمي وسيلة المنظمة للبقاء والتكيف، دراسة تطبيقية في شركة الرحيم،أياد محمود عبد الكريم، .٦٩

- ٢، العدد ٢٠المجلد ة التعليم العالي والبحث العلمي،ي، ھيئة التعليم التقني، وزار، مجلة التقنالمنتجات النفطية"

٢٠٠٧ .  

  .مدير المدرسة قائد التغيير، ٢٠٠٧الرشيد، عبد العزيز بن راشد،  .٧٠

مجلة التربية ، التربية التكنولوجيا في التعلم العام احد المواجھات التنموية المعاصرة،١٩٨٥ ،روفائيل ،صليب .٧١

   .٣٥العدد الجديدة 

   عمان . دار وائل للنشر والتوزيع ، ، التربوية دارةدراسات في اإل ،٢٠٠٤، ستراك رياض .٧٢

 دارةللمستويات القيادية العليا في منظمات اإل ستراتيجي"نمط التفكير اإل ،٢٠٠٠الزبيدي، قيس ابراھيم حسين، .٧٣

  . رسالة ماجستير مدخل معرفي" -ستراتيجيالعامة العراقية واثره في اتجاھاتھم نحو التغيير اإل



 ١٢٨                                                    المصادر                                  

 

، الطبعة األولى ، دار وائل  " إستراتيجية مدخل ستراتيجي" نظم المعلومات اإل .٢٠٠٦الزعبي ، حسن علي ، .٧٤

  األردن. -للنشر والتوزيع ، عمان

،  مستقبليةة تربوية لمواجھة التحديات الداخلة لالمن القومي دراسة إستراتيجي، ٢٠٠٣ ،الزكي ، احمد عبد الفتاح  .٧٥

  .منشورة ، كلية التربية ،المنصورةرسالة دكتوراه غير 

تخطيط التغيير وادارته في مؤسسات التعليم العالي، المبادئ واالسس... مدخل ،١٩٩٦سعد عبدهللا، الزھراني، .٧٦

  .١٢، العدد مجلة جامعة ام القرى للبحوث العلمية، تطويري

مجلة جامعة دمشق للعلوم األقتصادية ، "ات الموارد البشريةستراتيجي"التخطيط إل، ٢٠٠٠الزھري، رنده الباقي،  .٧٧

  .١، العدد١٦، المجلد والقانونية

- عمان ،العلمية للنشروالتوزيع ليازورديا،دارمدخل معاصر–وظائف منظمات االعمال ،٢٠٠٩،زيارة،فريد .٧٨

  االردن.

  تكاملي، أثراء للنشر والتوزيع، عمان. إستراتيجيمدخل  -الموارد البشرية إدارة، ٢٠٠٩السالم، مؤيد سعيد، .٧٩

  .عمان،للنشروالتوزيع وائل دار، الثانية الطبعة،االلكترونية دارةاإل،٢٠٠٩،حسن محمد الرزاق عبد عالء، السالمي .٨٠

 .للنشروالتوزيع المناھج دار، ةدارياإل المعلومات نظم اسايات،٢٠١٢،عثمان،ھالل،عالء،الكيالني،البياتي،السالمي .٨١

الجودة الشاملة في التعليم  إدارةتطبيقات ،٢٠١٢،دي صالح والناصر، عالء حاكم محسنمھالسامرائي،  .٨٢

  األردن. –عمان  - ،دار الذاكرة للنشر والتوزيع الجامعي

، مركز االمارات للدراسات ،" بناء االقتصاد المبني على المعرفة : التحديات والفرص "٢٠٠٤ستان ديفيس ،   .٨٣

  .ظبية، ابو ستراتيجيوالبحوث اإل

  . االردن –للنشر والتوزيع ، عمان  ، دار اليازوري العلمية ةدارينظم المعلومات اإل، ٢٠٠٣سعد غالب ياسين ،  .٨٤

  .االردن،عمان،والنشر للتوزيع المسيرة دار ، داريواإل التنظيمي التطوير ،٢٠٠٩،خلف بالل ،السكارنة  .٨٥

  .٢المطبوعات، الكويت ، ط، الناشر وكالة تطوير الفكر التنظيمي، ١٩٨٠السلمي، علي،  .٨٦

  ، وكالة المطبوعات، الكويت. تطور الفكر التنظيمي، ١٩٧٥السلمي، علي،  .٨٧

  .،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعالسلوك االنساني إدارة،١٩٨٣السلمي،علي، .٨٨

  .االردن –، عمان  ١والطباعة ، ط  ،دارالمسيرة للنشر والتوزيع دارة االلكترونيةإل، ا٢٠٠٩،   محمد سمير احمد .٨٩

والتوزيع والطبع،  ، دار المسيرة للنشرة وتنمية الموارد البشريةستراتيجياإل دارةاإل ،٢٠٠٩،  محمد سمير احمد .٩٠

 .عمان األردن

  األسكندرية. -ر، الدارالجامعية،مصة، مفاھيم وحاالت تطبيقية"ستراتيجياإل دارة"اإل، ٢٠٠٠اسماعيل محمد، السيد، .٩١

ثقافة الجودة في الفكر اإلداري التربوي الياباني "  ،٢٠٠٠ناس، السيد محمد، و الشافعي، احمد عبد الحميد .٩٢

 .)، القاھرة ، مصر١، العدد(مجلة التربية المجلد الثاني" ، وإمكانية االستفادة منھا

  ، القاھرة.ة"داري"تحليل السياسات اإل، ١٩٩٧الشرقاوي، علي،  .٩٣



 ١٢٩                                                    المصادر                                  

 

،دراسات في التنمية العربية :الواقع واالفاق األقطار العربية وثورة االلكترونيات الدقيقة،١٩٩٨الشريف،حسن، .٩٤

  ،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت  .

"العالقة بين العوامل البيئية والخصائص واألدوار القيادية وأثرھا في رسم ، ٢٠٠٠الشعور، علي محمد،  .٩٥

 دارة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية اإلفي الجمھورية العربية اليمنية" ة العلياداريستراتيجية تنمية القيادات اإل

  واألقتصاد/ جامعة بغداد.  

 . ١بغداد، ط،دار الشؤون الثقافية العامة،"نظرية المنظمة"،١٩٨٩خليل محمد حسن وحمود، خضير كاظم،الشماع، .٩٦

 دارة، جامعة جرش الخاصة، كلية اإلالعربية""إستراتيجيات إدارة التغيير في المنظمات الشھابي، انعام،  .٩٧

المؤتمر العلمي الثاني بعنوان الرؤى المستقبلية لإلدارة العربية إستراتيجيات التحول ة، داريواألقتصاد والعلوم اإل

  . ٢٠٠٤ ،تموز ٢٦-٢٥للفترة من 

 العراق ومتطلبات تطويرهواقع األشراف التربوي األختصاصي للتعليم الثانوي في ،٢٠١٤، الشھواني،حيدر جليل .٩٨

  .رسالة ماجستير غير منشورة

  .)٢٣، جامعة اليرموك،العدد (مجلة كلية المعلمين،اإلدارة التربوية والتناقض القيمي،٢٠٠٠، عليماتصالح ناصر .٩٩

ة والتعليمية لكلية التربية بجامعة عين شمس دارينظام معلومات مقترح لتطوير العملية اإل،١٩٩١صالح،ميرفت، .١٠٠

  . االتجاھات العالمية المعاصرةفي ضوء 

  .،بغداد ، مطبعة الرشاد االصالح االكاديمي في العراق، ١٩٩٠صباح محمود محمد،  .١٠١

  ، دمشق. ١، دار الرضا، طاالبداع واالبتكار" إدارة"، ٢٠٠١الصرن، رعد،  .١٠٢

بناء مجتمع المعرفة  يدور التعلم اإللكترونى ف،٢٠٠٧ھانى محمد يونس موسى ، صالح الدين محمد توفيق،  .١٠٣

  . ، "دراسة استشرافية"يالعرب

  .، دار المسرة" التكنولوجيا الحديثة ومراكز المعلومات والمكتبة المدرسية"،٢٠٠٥الصوفي ، عبد اسماعيل ، .١٠٤

  اإلسكندرية : دارالفكرالجامعي.، التطوير التنظيمي، ٢٠٠٦ ،الصيرفي ، محمد  .١٠٥

  عمان. -االردن ١، دار المسيرة، طة حديثة"إداري"مفاھيم  ،٢٠٠٣ الصيرفي، محمد عبد الفتاح، .١٠٦

 .األردن- ،عمان الجامعي الفكر دار ، الثانية الطبعة ،) ٢٠٠٩(،"  المعلومات تكنولوجيا إدارة"  محمد، الصيرفي، .١٠٧

  .الكتبتطبيقاتھا ، القاھرة ، دار ، مفاھيم واساليب  مقدمة في الدراسات المستقبلية ،٢٠٠٤ ،زاھرضياء الدين   .١٠٨

  .، عمان، دار اليازوري، الطبعة العربيةاساليب الدراسات المستقبلية ،٢٠٠٨ ، عامر طارق عبد الرؤوف محمد  .١٠٩

"الرؤية اإلستراتيجية للقيادات الجامعية ودورھا في إدارة ، ٢٠٠٨الطائي، يوسف حجيم والعبادي، ھاشم فوزي،  .١١٠

، مجلد مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واألقتصادية الكوفة"،عالقات الزبون الداخلي، دراسة تطبيقية في جامعة 

  ، المؤتمر العلمي السادس لجامعة القادسية. ٤، العدد١٥

  ).٢٠٠٠العراق، (، دارالكتب للطباعة والنش،الموصل،٢، طةدارينظام المعلومات اإلعبد الرضا، الطائي،انتصار .١١١
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 للنشر حامد دار ،المعلومات وتكنولوجيا المشاريع إدارة أساسيات ،٢٠١٠إسماعيل، مصباح خضر الطيطي، .١١٢

  .األردن ، عمان ،١ط والتوزيع،

، دار عالم الكتب الحديث التحديات)" -االھمية - (المفھوم - األستراتجية دارة"اإل، ٢٠٠٩ ،الظاھر، نعيم ابراھيم .١١٣

  أربد.  - عمان - ، االردن١للنشر والتوزيع، ط

  . اطروحة دكتوراه، واثره في تحقيق الميزة التنافسية ستراتيجيالتحليل اإل، ٢٠٠١ ،العارضي، جليل كاظم مدلول .١١٤

، دار وائل للنشر، واالعمال" دارة"اإل، ٢٠٠٧، العامري، صالح مھدي محسن، والغالبي، طاھر محسن منصور .١١٥

  عمان.  -، االردن ١ط

المعلومات ودورھا في التنمية االبداع التكنولوجي اطار عام، تكنولوجيا  ،٢٠٠٢العامري، صالح مھدي، .١١٦

   .اني، جامعة الزيتونة االردنية، المؤتمر العلمي السنوي الثاالقتصادية

 -،عمان١،دار وائل النشروالتوزيع ، ط ة متطور تكنولوجيدارينظم المعلومات اإل ،٢٠٠٩،العاني،مزھر شعبان .١١٧

   .االردن

  . اطروحة دكتوراه، ات التدريب والتطويرإستراتيجيفي  اثر التغيير البيئي والتغيير التنظيمي،٢٠٠٠،كريمالعايدي، .١١٨

دراسة تحليلية ألداء  "عالقة مكونات القيادة التحويلية في إدارة التغيير"،، ٢٠٠٧العبادي، ھاشم فوزي دباس،  .١١٩

، السنة مجلة اإلدارة واألقتصاد، الجامعة المستنصريةعينة من متخذي القرارات في بعض المصارف العراقية، 

  . ٧، العدد ٢٩

 .، بغدادالفكر التربوي والمالمح األساسية للمسار التربوي الجديد في العراق ،١٩٨٧، محمد عبد الجبار توفيق  .١٢٠

العمليات  - بالمؤسسات التعليمية: المفھوم المعرفة  إدارةاساليب االستفادة من ، ٢٠٠٨ ،عبد الحميد، ثروت .١٢١

  .،القاھرةالنواتج

دراسة مسحية على ،  االلكترونية دارةالتطوير في تطبيق اإل إدارةدور )، ٢٠٠٨عبد هللا بن سعيد ال دحوان،( .١٢٢

  االعمال ،جامعة الملك سعود . إدارةرسالة ماجستير ،كلية  العاملين في رئاسة الھيئة الملكية للجبيل وينبع ،

بوزارة التربية والتعليم في المملكة االردنية الھاشمية تصورات القادة التربويين ، )٢٠١٠(، ارشيدات عبدهللا احمد .١٢٣

  .، رساله ماجستير غير منشوره ، جامعه جدارا ، كلية الدراسات التربوية ، عمان ، االردن لمدرسة المستقبل

الثالث  داري، ورقة عمل للمتلقي اإلالتغيير" إدارة"دور القيادة التحويلية في ، ٢٠٠٥العتبي، سعد بن مرزوق،  .١٢٤

  ، المملكة العربية السعودية. داريالتغيير ومتطلبات التطوير في العمل اإل دارةإل

ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر  "التغيير في البيئة الداخلية لتفادي معوقات التغيير"،العرفي، سعد الصاوي محمود،  .١٢٥

  . ٢٠٠٢ديسمبر،  ١٥- ١٤، الجزائر، للفترة من اإلدارة والتغيير في المدرسة الوطنية لإلدارة العمومية

"الرؤية المستقبلية للبيئة الخارجية وأثرھا في صياغة األھداف ، ٢٠٠٨ ،العزاوي، باسل محمد حسن .١٢٦

  .، اطروحة دكتوراهة"ستراتيجياإل



 ١٣١                                                    المصادر                                  

 

، دار "ISO ١٤٠٠٠نظم ومتطلبات وتطبيقات  -البيئة  إدارة "،٢٠٠٧، العزاوي، نجم والنقار، عبد هللا حكمت .١٢٧

  عمان. -، االردن١المسيرة، ط

الجامعية بأستخدام تكنولوجيا المعلومات  دارةبناء أنموذج لتطوير اإل،٢٠١٢،سمير حسن عطية .١٢٨

  .ه غير منشورةرسالة دكتورا)واألتصاالت

  جدة : مركز النشر العلمي. ، بالمملكة داريسياسات التطوير اإل ،)٢٠٠٠( علي آل زاھر  .١٢٩

وعالقتھا بالسمات الشخصية: دراسة ميدانية من وجھة  دارياسباب مقاومة التغيير للتطوير اإلعلياء جاسم محمد،  .١٣٠

  .، رسالة ماجستير غير منشورةنظرعينة في ديوان وزارة الصحة

  .للكتاب الدارالعربية مكتبة،والثقافة التربية في دراسات، والثقافة التعليم في العولمة مواجھة،٢٠٠٠، حامد عمار .١٣١

  .معاصر استرتيجي مدخل، االسترتيجي المعلومات نظم، ٢٠١٠،سلوى،والسامرائي غسان، العمري .١٣٢

  رسالة دكتوراه. األصالح والتطوير في جامعة بغداد إدارةبناء أنموذج ، ٢٠١٢،  فاضل ،سراب العميري .١٣٣

أثر رأي المال الفكري في أداء المنظمة ودراسة ميدانية في عينة من شركات العنزي ،سعد وحسين نعمة ،نغم ، .١٣٤

  .٢٠٠١)،٨) مجلد (٢٨،العدد ( مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، القطاع الصناعي المختلط

دراسة استطالعية على العاملين في  داريالثقافة التنظيمية واالبداع اإل ،٢٠٠١ ،العنزي، بسام بن مناور .١٣٥

  .دارية ،جامعة الملك سعود،رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلالمؤسسات العامة في مدينة الرياض

  .،الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع التنمية وتطبيقاتھا في األردن ،إدارة١٩٩٧ نائل عبد الحافظ ،العواملة،  .١٣٦

، ورقة عمل مقدمة الى ة لمدير المدرسة العصري"ستراتيجي"الرؤية اإل، ٢٠٠٥ ،العويسي، رجب بن علي .١٣٧

  المؤتمر الخامس في المملكة العربية السعودية.

  ، جامعة الملك عبد العزيز. ةستراتيجياإل دارةاإل، ٢٠٠٩ ،العيتابي، فھد .١٣٨

  .، منتدى العالم الثالث ، القاھرة )٢٠٢٠الدراسات المستقبلية مشروع مصر ( ،٢٠٠٠ ،العيسوي ، ابراھيم  .١٣٩

اإلدارة اإلستراتيجية منظور منھجي ، "٢٠٠٧ ،الغالبي، طاھر محسن منصور، وادريس، وائل محمد صبحي .١٤٠

  .١ط للنشر،"، دار وائل متكامل

 .١، طة لرجال االعمال"داري"المھارات اإل، ٢٠٠٩ ،الغنام، ابراھيم .١٤١

  .١٨، التربية الجديدة، عدد ،" اضواء على العالقة بين التجديد التربوي والتنمية"١٩٧٩الغنام، محمد احمد،  .١٤٢

، مدارس الملك ياإللكترون الندوة العالمية األولى للتعليم، واقع وطموح يالتعليم اإللكترون ،فارس إبراھيم الراشد  .١٤٣

  أھميته وفوائده. – يمحمد التركى : التعليم اإللكترونفيصل، صالح 

المسيرة للنشر  ، دار الدراسات المستقبلية منظور تربوي ،٢٠٠٣ ،احمد عبد الفتاح الزكي و،  ة فلي فاروق عبده .١٤٤

 .عمان االولى ، ةوالتوزيع ، الطبع

، دار المؤسسات التعليمية إدارةالسلوك التنظيمي في  ٢٠٠٩، ، المجيد عبد والسيد محمد ة ،فلي فاروق عبده  .١٤٥

  .٢المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان االردن ،ط



 ١٣٢                                                    المصادر                                  

 

ودورھا في تعزيز امن المجتمع  داريات اإلصالح والتطوير اإلإستراتيجيواقع ،٢٠٠٨الفتاح،الفرجاني،عبد .١٤٦

  .، رسالة ماجستيراالعمال إدارةقسم  –غزة كلية التجارة  –،الجامعة االسالمية الفلسطيني

 مصر جمھورية المنيا، والتوزيع، للنشر الھدى دار ، التعليمية المواقف تكنولوجيا ،٢٠٠٠العظيم، عبد الفرجاني، .١٤٧

  .العربية

، ات الحديثة للتغيير"ستراتيجيالتغيير: المنطلقات واألسس في عرض ألھم اإل إدارة" ،٢٠٠٧القاسمي، كمال، .١٤٨

  ).                                                                        ٩-١ص(،٣٤الخامسة،العددالسنة 

    ، دار الشروق للنشر، عمان، األردن.السلوك التنظيمي، ٢٠٠٠القريوتي، قاسم محمد، .١٤٩

  .١والتوزيع،ط للنشر وائل دار ، عمان ،حديثة ومفاھيم اساسيات التنظيمي السلوك،٢٠٠٠القريوتي،محمد، .١٥٠

ة: مفاھيم ونظريات وحاالت ستراتيجياإل دارةواإل ستراتيجي"التخطيط اإل، ١٩٩٦ ،القطامين، أحمد عطا هللا .١٥١

  عمان. -، دار مجدوالي للنشر والتوزيع، األردن"تطبيقية

وتكنولوجيا ة داري" نظم المعلومات اإل ،٢٠١٢،قنديلجي ، عامر ابراھيم والجنابي ، عالء الدين عبد القادر  .١٥٢

   األردن.-، الطبعة السادسة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان المعلومات "

ة وتكنولوجيا داري" نظم المعلومات اإل ،٢٠١٣قنديلجي ، عامر ابراھيم والجنابي ، عالء الدين عبد القادر ، .١٥٣

 .،األردن-باعة ، عمان، الطبعة السابعـة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والط المعلومات "

،الطبعة األولى ، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتھا ،٢٠٠٢قنديلجي،عامر، إبراھيم والسامرائي ، أيمان فاضل ،  .١٥٤

   دار الوراق للنشر والتوزيع .

دارالمسيرة ،  نظم المعلومات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات، ٢٠٠٥،عالء الدين، عامر و الجنابي، جيقنديل .١٥٥

  والتوزيع والطباعة  .للنشرة 

،الطبعة االولى ، دار  ،" المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واالنترنت "٢٠١٠ ،قنديلجي،عامر ابراھيم .١٥٦

  األردن.- المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان

  ، ترجمة سميحة أسدي. ""تعريف الرؤية وتوثيقھا: حجر األساس في القيادة النوعية، ٢٠٠٠ ،كاتس .١٥٧

، مطابع جامعة الملك  ة مدخل تحليليدارينظم المعلومات اإل، ١٩٩٧فادية محمد حجازي ،  كامل السيد غراب و .١٥٨

  .  ١سعود ، ط

الدور اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية في قيادة التغيير والتعامل مع "، ٢٠٠٧ ،الكبيسي، عامر خضير حميد .١٥٩

ورقة عمل مقدمة للمتلقي السادس للغرفة التجارية الصناعية، ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، مقاومته"

 )، الرياض.  ٢٧-٢٦، للفترة من (المنظمة الشرقية بالتعاون مع الشركة السعودية للكھرباء

  .إلسكندرية، مصر، االمعرفة وتطوير المنظمات، المكتب الجامعي الحديث إدارة ،١٩٩٩الكبيسي، عامر خضير، .١٦٠

   .لطباعة والنشر ، بغداد، العراق، دار فينوس للحاسبات لواألشراف التربوي دارةاإل  ،٢٠٠٦،علي كريم ناصر .١٦١



 ١٣٣                                                    المصادر                                  

 

مدخل الى البحث التربوي في العلوم التربوية ، ٢٠٠٧نضال كمال ، ،  الشريفينو الكيالني ، عبد هللا زيد .١٦٢

  ، عمان  . ١، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ط أساليبه االحصائية - تصاميمه  -مناھجه  -أساسياته  - واالجتماعية 

، رسالة ماجستير مقدمة ة في مستقبل التغيير التنظيمي"داري"اثر تطوير القيادات اإل، ٢٠٠٦ ،الالمي، جمعة نعيم .١٦٣

  الى قسم الدراسات المستقبلية، المعھد العالي للدراسات السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية.

، أطروحة دكتوراه "التغيير التكنولوجي وانعكاساته في تحسين أداء العمليات"، ١٩٩٩ ،الالمي، غسان قاسم داود .١٦٤

  .  واألقتصاد، الجامعة المستنصرية دارةاألعمال، كلية اإل إدارةمقدمة الى قسم 

 .١والنشر، عمان، ط ، دار وائل للطباعةات ومفاھيم حديثة"ي"التطوير التنظيمي: أساس، ١٩٩٩ ،اللوزي، موسى .١٦٥

، ترجمة وليد "قيادة التغيير في الجامعات: األدوار المھمة لرؤساء األقسام في الجامعات"، ٢٠٠٦ ،لوكاس، آن ف .١٦٦

  ، الرياض. ١شحاته، ط

، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية  "تطوير التعليم رؤى وتوجھات "، ٢٠٠٨عبد الستار عزب ،  ،محسن .١٦٧

 ) .١٠، ع (مصر  –، القاھرة 

األصالح المؤسساتي في منظمات المجتمع األھلي وفق معايير األداء ، ٢٠١١محمد ، عبد السالم فرعوني، .١٦٨

  سوريا. –، الندوة الوطنية للبحوث السادسة عشر ،دمشق  والجودة والتميز

  . القاھرة - مصر، الدار الجامعية، ة األصول واألسس العلميةستراتيجياإل دارةاإل، ٢٠٠٠ ، عوض محمد أحمد  .١٦٩

 الرابع العدد، الكتب عالم مجلة، النامية للدول نقلھا في المؤثرة والعوامل المعلومات تقنية،مرغالني أمين محمد .١٧٠

  . ١٩٩٩، عشر الحادي المجلد،

التصورات المستقبلية لمھام مديري المدارس المتوسطة في دولة  ،٢٠٠٨ ،محمد عبد الرزاق ومحمد حميد ،  .١٧١

  .، رسالة ماجستير، االردن السلوب دلفيالكويت وفقاً 

  .)٢٠٠٩( ،،مكتب االنجلو،المصرية،القاھرةومشكالتهه اسسه واساليبالتخطيط التعليمي ،  فھمي محمد سيف الدين .١٧٢

  .، القاھرة، دار الكتب تخطيط المؤسسات التعليمية ،٢٠٠٤، السيد محمد،والبحيري ، حافظ محمد صبري  .١٧٣

  . مكتبة النھضة العربية، القاھرة.القياس النفسي والتربوي ،١٩٨١، أحمد محمد عبد السالم  .١٧٤

    . القاھرة -مصر للنشر، الرضا دار ،البشر إدارة فن ،١٩٩٩ ، مرعي محمد  .١٧٥

 ،المستقبل اتإستراتيجيو الواقع تحديات العامة، دارةاإل في المعلومات لوجياوتكن ،)١٩٩٦( برھان ، نور محمد .١٧٦

  ).١(العدد ،١ط ة،دارياإل للعلوم العربية المنظمة منشورات

 في التربوية واستخداماتھا العلمي البحث في دلفي لطريقة والمنھجية النظرية األسس" ،١٩٨٩، مھدي محمد،مجيد .١٧٧

  .أيلول) ٨( العدد ،والعلم التربية مجلة ،"العالي التعليم

بنانية ، الدار العربية الل والمحليةقضايا تخطيط التعليم واقتصادياته بين العالمية  ،٢٠٠٣ ،محمود عباس عابدين  .١٧٨

  .للنشر والتوزيع ، القاھرة
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 للعاملين اإداريو سيكولوجيا التنظيمي السلوك تحليل،١٩٩٥ ، ابراھيم،الجزراوي  و توفيق المدھون،موسى .١٧٩

  .١الطالبية،ط للخدمات العالمي المركز عمان، ،والجمھور

"السلوك التنظيمي: نظريات ونماذج وتطبيق عملي ، ٢٠٠١ ،المرسي، جمال الدين وأدريس، ثابت عبد الرحمن .١٨٠

  . ، الدار الجامعيةالسلوك في المنظمة" دارةإل

، "دورة حياة المنظمة وعالقتھا بالبيئة والھيكل والفاعلية التنظيمية"، ١٩٩٦ ،المرھفي، سنان غالب رضوان .١٨١

  . واألقتصاد، جامعة بغداد دارةاألعمال، كلية اإل إدارةاطروحة دكتوراه مقدمة الى قسم 

  .١ط، مكتبة لبنان ناشرون لبنان،الفعالة دارةاإل ،٢٠٠٣ ،المساد، محمود .١٨٢

،الدار ١،طالخطاب االصالحي التربوي ،بين اسئلة االزمة وتحديات التحول الحضاري،١٩٩٩، محسن مصطفى  .١٨٣

  .البيضاء :المركز الثقافي العربي

  .سوريا–مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ،دار لكترونيةإلدارة اإلا،٢٠١٢،مصطفى يوسف كافي .١٨٤

  بيروت.–، لبنان ٢٧، دار العلم للماليين، طقاموس المنجد، ١٩٨٠المعلوف، االب لويس،  .١٨٥

  . ٢٠٠٢، مدخل إداري ووظيفي، المكتبة العصرية  – ةدارينظم المعلومات اإلالمغربي ، عبد الحميد عبد الفتاح ،  .١٨٦

، ة لمواجھة تحديات القرن الحادي والعشرين"ستراتيجياإل دارة"اإل، ١٩٩٥ ،الحميد عبد الفتاحالمغربي، عبد  .١٨٧

  . مجموعة النيل العربية، القاھرة

  . ة لمواجھة تحديات القرن الحادي والعشرينستراتيجياإل دارةاإل، ١٩٩٩ ،المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح .١٨٨

، دار الفكر التنظيمي: مفاھيم وأسس سلوك الفرد والجماعة في التنظيم""السلوك ، ١٩٩٥ ،المغربي، كامل محمد .١٨٩

  . ، عمان٢للنشر والتوزيع، ط

"خطة تطوير التعليم في الوطن العربي التربية والتعليم العالي والبحث المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  .١٩٠

  .٢٠٠٨، تونس، العلمي"

  األردن، وزارة التربية والتعليم األردنية. –، عمان  المؤسسة التربويةقيادة التغيير في ، ٢٠٠٤مؤتمن ،  منى .١٩١

 دارةالبيئية ونظم اإل دارةاإل -المحلية في الوطن العربي دارةالبيئية في نظم اإل دارة"اإلالمؤتمر العربي الثاني،   .١٩٢

  . ٢٠٠٣ ،المحلية، أطار مفاھيمي"

  بيروت.  -، لبنان١، دار األعتصام للطباعة والنشر، طالقريب المورد المزدوج، ١٩٨١ ،المورد .١٩٣

الجامعي،  الجودة الشاملة في التعليم إدارةافاق تربوية متجددة االعتماد االكاديمي و، ٢٠٠٨النبوي، امين محمد،  .١٩٤

                                       .١الدار المصرية اللبنانية ،ط 

، (الواقع والطموحات) العالم العربى يالتعليم اإللكترونى ف ،٢٠٠٤، عبد هللا بن ميران الرئيس ،  ينبيل الفيوم .١٩٥

   .، عمان، األردن جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية، القاھرة ، الشركة العمانية

  .٢٠٠٦، الجامعية باالسكندرية، مصر إدارة، ة"ستراتيجيالعمليات اإل إدارة"النجار، فريد،  .١٩٦
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 رائدة، وطريقة واعدة تقنية اإللكترونى التعليم:  العريفى هللا عبد يوسف ،اإللكترونى للتعليم األولى العالمية الندوة .١٩٧

 بالكويت، التربية وزارة مدارس فى اإللكترونى التعليم:  غلوم منصور اإللكترونى، للتعليم األولى العالمية الندوة

 المملكة فى بعد عن التعليم:  الوكيل صالح سامى فارس، سعد عبيد اإللكترونى، للتعليم األولى العالمية الندوة

 ٤-٢ من الفترة فى باالنترنت، للتعليم السادس الدولى المؤتمر فى االستراتيجى، الخيار يعد السعودية العربية

   .٢٠٠٧ سبتمبر

   .١، دار وائل للنشر والتوزيع ، ط التعليماستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ، ٢٠١٠النعواشي، قاسم،  .١٩٨

، انموذج التنظيم اإلداري لوظيفة الجامعة في تنمية العلم والتكنولوجيا ٢٠١٣النعيمي، علي عبد الوھاب علي ، .١٩٩

 وفق منظور نظمي ، اطروحة دكتوراه.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اقتصاديات الدول العربية تحديات ، ٢٠٠٥بارك نعيمة،  نوري منير و ، .٢٠٠

، جامعة حسيبة بن بو  التوصيات والمتطلبات بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير -االقتصاد العالمي الجديد 

   علي الشلف  .

، دار المسيرة للنشر،  ٢، ط المعرفي"،" المنھج واالقتصاد ٢٠١٠الھاشمي، عبد الرحمن والعزاوي، فائزة محمد ،  .٢٠١

   .والتوزيع والطباعة ، عمان

  .، عمان، األردن ٢نشر والتوزيع، ط، دار وائل للالموارد البشرية إدارة .٢٠٠٢الھيتي، خالد عبد الرحيم، .٢٠٢

  ،موسوعة تعلم معنا مھارات النجاح.المھام والواجبات داريالتطوير اإل،٢٠١٠والي،عدنان ، .٢٠٣

الجامعات المصرية كنموذج، مستقبل  -وتقويم األداء الجامعي داريمباريات التفاوض اإل، ١٩٩٥وجيه حسن ،  .٢٠٤

  ).٣، المجلد األول، العدد (التربية العربية

 ٩- ٢للمدة من (  المؤتمر العلمي للتعليم العالي والبحث العلمي في العراقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  .٢٠٥

  ).٢٠٠١شباط، 

"حدود استخدام الحاسوبات االلية وتكنولوجيا المكاتب في تطوير االجراءات وھيب عبد الفتاح محمد صوفي ،  .٢٠٦

، مجلة البحوث التجارية ، الرياض ، المملكة العربية دراسة تطبيقية على جامعة الملك عبد العزيز " -ة دارياإل

  . ١٩٩٤) ، ١٦السعودية ، م(
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  بغداد جامعة
  الھيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية
  عليا دراسات/والنفسية التربوية العلوم قسم

  تربوية إدارة/ماجستير
  

  )٣الملحق رقم (
  

  األستطالعية  ستبانةاال

  ................................... المحترم الفاضل حضرة األستاذ

  تحية طبية

داري رؤية مستقبيلة للتطوير اإلستطالعية تھدف إلى وضع(ا استبانةبين يديك  نضع
عملياتھا  عن طريقت) تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداملكليات التربية في جامعة بغداد ب

وسائل و،  الثقافة التنظيميةو اإلداري ،التنظيم الھيكلية وو، المتمثلة بالتخطيط  األساسية داريةاإل
  . الرقابة والتقويمو ،تصالاال

كونكم في مجال عملكم اإلداري الجامعي علمية ودراية لما تتمتعون به من خبرة  ونظراً 
اإلداري في كلياتكم ومعوقاته  واقع التطويريد على تحدر نكم األقدإتمارسون العمل اإلداري، ف

  .آنفة الذكروفقاً للمجاالت 

، فأن الباحث يرجو منكم التعرف على الواقع وتحديد المشكالتيتطلب اإلداري وبما أن التطوير
حسب المجاالت بتحديد تلك المشكالت ومقترحات التطوير باإلجابة عن السؤالين المرفقين و

  المؤشرة فيھا. 

  التقديرور جزيل الشك ولكم

  .علماً أن المعلومات سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

                                                                       

  

  الباحث                                                                                        

   سيف علي حكيم                                                                                    
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ت في تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامعملية  : ما المشكالت التي تواجه١س
  -ة:تيوفقاً للمجاالت اآل كليتكم في التطويراإلداري

  يرجى ذكرھا بدقة ووضوح.

  في مجال التخطيط:أوالً : 

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

  :اإلداري التنظيمالھيكلية وثانياً:  في مجال 

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

  : الثقافة التنظيمية ثالثاً:  في مجال

١    

٢    

٣    

٤    

٥  
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  :تصالوسائل االرابعاً:  في مجال 

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

  :الرقابة والتقويمخامساً: في مجال 

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

 في كليتكم  اإلداري تطويرلضرورية ل ترونھاابرز المقترحات التي  : ما٢س
  -:ةتيوفقاً للمجاالت اآلت تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب

  أوالً: في مجال التخطيط:

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

  :اإلداريالتنظيم الھيكلية وثانياً: في مجال 

١  

٢  
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٣  

٤  

٥  

  : الثقافة التنظيمية ثالثاً : في مجال

 ١  

٢  

٣  

٤  

٥  

  :تصالاالوسائل رابعاً: في مجال 

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

  :الرقابة والتقويمخامساً: في مجال 

١  

٢  

٣  

٤  

٥  
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة بغداد
  الھيثم ابنللعلوم الصرفة/ كلية التربية

 /دراسات علياقسم العلوم التربوية والنفسية
  تربوية إدارة/ماجستير

  )٤ملحق رقم (
  

تكنولوجيا المعلومات  استخدامفقرات واقع  آراء الخبراء في صالح استبانة
  التطوير اإلداري لكليات التربية (بصيغتھا األولية) ت فيتصاالواال

  
  لمحترما الفاضل د.                                                 األستاذ حضرة

  
  مكان العمل                         اللقب العلمي                             التخصص
  

  ...تحية طيبة..
داري لكليات التربية في اإل الباحث إجراء دراسة لبناء ((رؤية مستقبلية للتطويريروم 
ت)) ومن أھداف البحث التعرف على تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامجامعة بغداد ب

الثقافة و -الھيكلية والتنظيم اإلداري و - تية(التخطيط ھذه الكليات في ضوء المجاالت اآل واقع
  الرقابة والتقويم). و - تصالوسائل االو  -التنظيمية 

ولما تتمتعون به من لما نعھده فيكم من خبرة ودراية بالعمل اإلداري والتربوي ونظراً 
  -تي:عن طريق عملكم الجامعي ، يود الباحث اإلفادة من آرائكم في اآلطالع سعة ودراية وا

  
       )أمام الحقل المناسب.√الفقرات بوضع عالمة ( مدى صالح -١
 مة الفقرة للمجال الذي وضعت فيه.مدى مالء -٢
 لى ذلك.تحتاج إتعديل أو تغيير أو حذف اي فقرة ترون أنھا  -٣
ً  قتراح فقرة جديدة اوإضافة أو ا -٤    . ما ترونه مناسبا

  
سس معينة ومنظمة ھدفھا أُ وفق على عملية مخطط لھا تدار علماً أن التطوير اإلداري ھو:

تجاھات يجابي في القيم واألاإل تحولالواإلداري  التنظيمالھيكلية ور في يتغيالحداث إ
 والمناخ التنظيمي.األنشطة و

 
  .....كم وخدمة للبحث العلميمع الشكر والتقدير ل 

  
  المشرف                                                                               الباحث  
  سيف علي حكيم                                                                            .أ.م.د    

  عالء حاكم الناصر                                                                   طالب ماجستير
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يط: -١ راءات -التخط اليب واإلج ى  األس ي عل ي ينبغ ادئ الت ل  إدارةوالمب ا والعم ة عتمادھ الكلي
ت لضمان تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداماإلداري المطلوب ب حداث التطويربموجبھا إل

  نسيابية العمل .ا
  

  صالحة  الفقــرات                     ت
غير 
  صالحة

  التعديل إن وجد

        تشتق الخطط واألھداف للكلية من خطط التنمية الشاملة للبلد.  ١

٢  
مكانات المادية البشرية قبل الكلية بمسح كامل لأل إدارةتقوم 

  القيام بعملية التخطيط.
      

٣  
حسب بالكلية على تحديد األھداف المطلوب تحقيقھا  إدارةتعمل 

  أولوياتھا.
      

٤  
ة ألدخال مطلوبالتحتية الالكلية تھيئة البنى  إدارةتحاول 

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال
      

٥  
الكلية الخطط ألجراء التقديرات في عملياتھا  إدارةتضع 

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب
      

٦  
يعتمد التخطيط في الكلية على رؤية مستقبلية واضحة لتطوير 

  وتحسين أدائھا .
      

٧  
الكلية لوضع نظام معلومات متكامل يساعدھا في  إدارةتسعى 

  عملية التخطيط.
      

٨  
الكلية العاملين بأھميتھم وأھمية مشاركتھم في  إدارةتُشعر 

  أعداد الخطط وتنفيذھا. 
      

٩  
الكلية فلسفة قائمة على التطوير المستمر في  إدارةتعتمد 

  خططھا الموضوعة.
      

١٠  
الكلية بعدم الفھم  دارةتتسم األھداف األستراتيجية الموضوعة إل

  والوضوح.
      

١١  
 داريةشراك رؤساء األقسام العلمية واإلإالكلية على  إدارةتسعى 

  في وضع الخطط وأعدادھا.
      

١٢  
الكلية خططاً أستراتيجية تحسباً للتطورات في البيئة إدارةتعد 

  الخارجية لھا.
      

١٣  
تضع الكلية أھدافھا في ضوء وظائف الجامعة في التدريس 

  والبحث العلمي وخدمة المجتمع .
      

١٤  
الكلية جميع العاملين في أعداد البرامج والخطط  إدارةتُشرك 

  وتنفيذھا.
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١٥  
يرتبط تنفيذ الخطط الموضوعة برؤية شاملة ألھداف الكلية 

  ومھماتھا وأساليب عملھا في التطوير.
      

١٦  
الكلية أساليب التحسب المستقبلي في خططھا  إدارةتستخدم 

  لتالفي المشكالت المتوقعة قبل حدوثھا.
      

١٧  
ليات ذات كفاءة عالية لتحقيق االكلية برامج و إدارةتستخدم 

  أھداف الخطط الموضوعة لھا.
      

١٨  
الكلية أھدافھا في ضوء رؤية مستقبلية واضحة  إدارةتضع 

  داري.ومعلنة للتطويراإل
      

١٩  
الكلية البيئة الداخلية والخارجية لھا للتعرف على  إدارةتحلل 

  نقاط القوة والضعف لديھا.
      

٢٠  
 في التحسين والتطوير ستراتيجيالمنظوراأل الكلية تعتمد

  لمخرجاتھا التعليمية.
      

  
يم اإل -٢ ة والتنظ ث  -داري:الھيكلي ن حي ا م ؤوليات والصالحيات وھيكليتھ يق المس ة تنس عملي

مكانات والطاقات لتوجيه م مع اإلءداري بما يتالواألعمال وتوزيعھا داخل التنظيم اإلتحديد المھام 
  وتنفيذ المخطط المرسوم للكلية وتحقيق أھدافھا.

  

  صالحة  الفقــرات                          ت
غير 
  صالحة

  التعديل إن وجد

١  
مرنة تقلل  إداريةالكلية على تصميم ھياكل تنظيمية  إدارةتعمل 

  داري.وتساعد على التطوير اإل داريةمن الحلقات اإل
      

٢  
والفنية المناسبة  داريةاإل جراءاتالكلية اإل إدارةتحدد 

  ت .تصاالتكنولوجيا المعلومات واال ستخدامال
      

٣  
ت في تصاالالكلية تكنولوجيا المعلومات واال إدارةتوظف 

  ھا.إجراءاتعملياتھا و
      

٤  
المؤھلة والمدربة للعمل  داريةالكلية المالكات اإل إدارةتُھيئ 

  ت.تصااللتكنولوجيا المعلومات واال وفقاً 
      

٥  
وروتينية في عملھا داخل  إداريةالكلية بتقاليد  إدارةتتمسك 

  داري.التنظيم اإل
      

٦  
الكلية على وضع خطط ألجراء التغييرات في  إدارةتحرص 

تكنولوجيا المعلومات  استخدامداري بالھيكلية والتنظيم اإل
  تتصاالواال

      

٧  
الكلية على معايير الكفاءة والخبرة أساساً ألختيار إدارةتعتمد 

  داري. وتعيين العاملين في ھيكلھا وتنظيمھا اإل
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٨  
داري في الكلية بالمرونة والحرية في تتمتع ھيكلية التنظيم اإل

  .داريةھا اإلإجراءاترسم أستراتيجيتھا و
      

٩  
ت تصاالعدم وضوح الرؤية ألعتماد تكنولوجيا المعلومات واال

  داري بالكلية.في العمل اإل
      

١٠ 
في الكلية  داريةلمام للتنظيمات اإلضعف المعرفة واإل

  ت.تصاالبتكنولوجيا المعلومات واال
      

١١ 
الكلية التخصيصات المالية الكافية ألدخال  إدارةفر اتو

  داري.ت في العمل اإلتصاالتكنولوجيا المعلومات واال
      

١٢ 
 استخدامالكلية الندوات والمؤتمرات التي تؤكد  إدارةتعقد 

  ت والتوعية بأھميتھا. تصاالتكنولوجيا المعلومات واال
      

١٣ 
 ستخداموالتدريسيين الداريين الكلية العاملين اإل إدارةتحفز 

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال
      

١٤ 
والفنية  داريةالكلية على دمج الوظائف اإل إدارةتعمل 
  .ةالمتشابھ

      

١٥ 
عباء التشكيالت أالكلية المرونة الكافية لتخفيف  إدارةتعتمد 

والتنظيمية في ضوء تكنولوجيا المعلومات  داريةاإل
  ت.تصاالواال

      

  
ؤمن جراءات واالمجموعة اإل -الثقافة التنظيمية : -٣ تجاھات واألفكار والمبادئ التي يجب أن ت

تخلص من الكلية إلحداث التطوير في العمل اإلداري  إدارةبھا وتعتمدھا  ى ال ادرة عل بما يجعلھا ق
ى تحقيق  دة تساعد عل ة جدي ة قيمي اء ثقاف يم والسلوكيات وبن ه من الق ر مرغوب في كل ما ھو غي

  اھدافھا .
  

  صالحة  الفقــرات                          ت
غير 
  صالحة

  التعديل إن وجد

١  
ستيعاب كل ة لنشر ثقافة تنظيمية قادرة على االكلي إدارةتسعى 

  ما ھو جديد وحديث.
      

٢  
الكلية توضيح الغاية من عمليات التطوير  إدارةتحاول 

  األھداف.والتحسين لتوحيد الجھود والطاقات نحو تحقيق 
      

٣  
ت وأھمية تصاالأشاعة ثقافة تكنولوجيا المعلومات واال

  اتھا في التطوير اإلداري بالكلية.استخدام
      

٤  
األسلوب التدريجي في تطبيق  استخدامالكلية  إدارةتحاول 

  ت لتطوير أدائھا.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال
      

٥  
بالتوتر لدى العاملين الكلية ألبعاد القلق والشعور  إدارةتسعى 

  ت.تصاالعند تطبيق مفھوم تكنولوجيا المعلومات واال
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٦  
شاعة ثقافة التطوير الكلية الندوات التثقيفية إل إدارةتعقد 

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداماإلداري ب
      

 ٧   
العاملين  إرشادالعمل و إجراءاتالكلية توضيح  إدارةتحاول 

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامألداء أعمالھم ب
      

٨  
ة في التعامالت اإللكتروني دارةالكلية على تشجيع اإل إدارةتعمل 

  ما بين العاملين داخل الكلية.
      

٩  
ة من خالل اإللكتروني دارةالكلية التحول نحو اإل إدارةتحاول 

  ثقافتھا التنظيمية.
      

١٠ 
وضع نظام حوافز تشجيعية للعاملين  الكلية إدارةتحاول 
  .داريةفي أعمالھا اإل تتصاالتكنولوجيا المعلومات وااللتوظيف 

      

١١ 
تكنولوجيا  دخالالمشكالت الناجمة عن إ الكلية إدارةتدرس 

في تطوير العمل اإلداري ومحاولة  تتصاالالمعلومات واال
  معالجتھا.  

      

١٢ 
تكنولوجيا المعلومات الكلية تبني قيم وثقافة  إدارةتحاول 

  بما يتماشى مع البيئة التنظيمية لھا. تتصاالواال
      

١٣ 
الكلية التوجيه اإلداري لتنمية ثقافة تنظيمية  إدارةتستخدم 

  تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداممالئمة للتطويرب
      

        العاملين في الكلية.تعزز سياسات العمل الوالء التنظيمي لدى  ١٤

١٥ 
الكلية بوضوح  إدارةالمتبعة من قبل  جراءاتتتسم اإل

  التوجيھات للعاملين فيھا.
      

        الكلية المبادرات الفردية للتدريسيين والعاملين. إدارةتشجع  ١٦

١٧ 
الكلية بالعدل والمساواة بين  دارةتتسم الثقافة التنظيمية إل
  التدريسيين والعاملين فيھا.

      

١٨ 
تكنولوجيا  ستخدامتسعى الكلية لتوفير ظروف العمل المالئمة ال

  .تتصاالالمعلومات واال
      

  
االعمليات واألفكار وطريقة تبادل المعلومات التي يمكن  -:تصالوسائل اال -٤  تطوير عن طريقھ

ل  ل اإلداري داخ ا بالعم ة وخارجھ تخدامالكلي ات واال اس ا المعلوم االتكنولوجي ا تص ت وربطھ
  باألقسام األخرى للكلية وبالمؤسسات ذات العالقة لغرض تحقيق األھداف المخطط لھا.

  

  صالحة  الفقــرات                          ت
غير 
  صالحة

  التعديل إن وجد

        الحديثة والمتطورة. تصالتعمل الكلية على توفير وسائل اال  ١
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٢  
األفقي بين العاملين والتشكيالت  تصالالكلية اال إدارةتشجع 

  المختلفة. داريةاإل
      

٣  
ت ما بين تصاالتسعى الكلية على تحديث وتطوير وسائل اال

  داخل الكلية.  داريةالتنظيمات اإل
      

٤  
والعلمية في  داريةبين التشكيالت اإل تصالضعف وسائل اال

  الكلية.
      

٥  
 تصالقلة الوعي واأللمام للعاملين في الكلية بأستعمال وسائل اال

  الحديثة.
      

٦  
نجاز األعمال والمھام في إ تصالالكلية وسائل اال إدارةتوظف 

  بالكلية. داريةاإل
      

٧  
فر الكلية قاعدة بيانات ومعلومات تخدم تطبيقات تكنولوجيا اتو

  ت.تصاالالمعلومات واال
      

٨  
ه داخل إجراءاتاألنسيابية بالعمل و تصاليسھل تنويع وسائل اال

  الكلية.
      

٩  
تقليدية ما بين التشكيالت  اتصالالكلية وسائل وسبل  إدارةتتبع 
  الداخلية والخارجية. داريةاإل

      

١٠ 
ھا في ضوء تكنولوجيا اتصالالكلية وسائل  إدارةتُحدث 

  الحديثة وبأستمرار.ت تصاالالمعلومات واال
      

١١ 
الحديثة  تصالالكلية العاملين على أساليب اال إدارةتُدرب 

  تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب
      

١٢ 
ت بين العاملين في المستويات تصاالالكلية على اال إدارةتُشجع 

  والتعليمية. داريةاإل
      

١٣ 
النازل لتسھيل الكلية أسلوب النسغ الصاعد  إدارةتستخدم 
  فيھا.   تصالعملية اال

      

١٤ 
فيھا لغرض  تصالالكلية توفير منظومة محمية لال إدارةتحاول 

  نترانيت وغيرھا.االجتماعات باالتجاھين أو اإل
      

١٥ 
تعمل الكلية على التواصل المؤسساتي مع نظيراتھا من الكليات 

  والتكنولوجيا الحديثة  تصالاألخرى بوسائل اال
      

١٦ 
ت تصاالالكلية الى البنى التحتية المساعدة لمجال اال إدارةتفتقر 

  والشبكات ووسائلھا.
      

١٧ 
نترانيت للبريد ومحاضرات الكلية إلنشاء منظومة إ إدارةتسعى 

  األساتذة والتواصل بين التشكيالت فيھا. 
      

١٨ 
ت وقاعدة بيانات للتواصل العلمي اتصاالالكلية نظم  إدارةتوفر 

  والبحثي مع الكليات األخرى.
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١٩ 
في الكلية على مواكبة التقدم العلمي  تصالتساعد أساليب اال

  والتكنولوجي المتسارع عالمياً.
      

٢٠ 
ت وبيانات كافية عن المتطلبات اتصاالالكلية نظم  إدارةتوفر 

  المختلفة للمجتمع المحلي.
      

  
التي تتبعھا الكلية في تحديد فعالياتھا وأنشطتھا لغرض األساليب والوسائل  -الرقابة والتقويم : -٥

  الوصول للتطوير اإلداري المنشود في تشكيالتھا وتحقيق أھدافھا.
  

  صالحة  الفقــرات                          ت
غير 
  صالحة

  التعديل إن وجد

١  
الكلية على كشف الميول واألنحرافات ومحاولة  إدارةتعمل 

  تصحيحھا.
      

٢  
تحرص الكلية على تقويم أدائھا لوظائفھا في التدريس والبحث 

  العلمي وخدمة المجتمع. 
      

٣  
يخضع العاملون في الكلية للرقابة والتقويم المستمر أثناء 

  أدائھم للعمل الوظيفي.
      

٤  
تغذية راجعة على مستوى  داريةاإل جراءاتافر الرقابة لإلتو

  بالكلية. داريةاألقسام والتشكيالت اإل
      

٥  
الكلية سير العمليات للتطوير اإلداري وفقاً للخطط إدارةتتابع 

  الموضوعة.
      

٦  
الكلية نتائج التقويم كتغذية راجعة للتطوير  إدارةتوظف 
  الغداري.

      

٧  
الحديثة وأدخال تكنولوجيا  داريةالكلية بالتطورات اإل إدارةتھتم 

  ت فيھا.تصاالالمعلومات واال
      

٨  
تُدرب الكلية العاملين فيھا على أساليب التقويم الحديثة

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب
      

٩  
الكلية بتعيين العاملين من ذوي الخبرة والكفاءة في  إدارةتقوم 

  عملية الرقابة والتقويم.
      

١٠ 
تعتمد الكلية األساليب التكنولوجية الحديثة في عملية الرقابة 

  .داريةاإل
      

١١ 
 جراءاتية الندوات واللقاءات لمناقشة اإلالكل إدارةتعقد 

  ة لعملية التطوير.التقويمية المطلوب
      

        والفنية لعمليات التقويم. داريةاإل جراءاتالكلية اإل إدارةتحدد  ١٢
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١٣ 
غياب المنھجية العلمية في عملية التقويم التي تھتم بقضايا 

  التطوير وغيرھا.
      

١٤ 
الكلية أداءھا بعد كل عام دراسي وتُعلم األقسام إدارةتقّوم 

  بالنتائج. داريةوالتشكيالت اإل
      

١٥ 
تُؤكد الرقابة جودة األداء ومعاير ضمان الجودة في التشكيالت

  والعلمية في الكلية. داريةاإل
      

١٦ 
لتزام بالمعايير والمقاييس المعتمدة الكلية على اال إدارةتحرص 

  للعملية الرقابية.
      

١٧ 
الكلية والجامعة بأنھا رقابية جامدة  إدارةتتصف العالقة بين 

  التشجع على التطوير اإلداري.
      

١٨ 
والتوجيه ومعالجة  رشادتتجه عملية الرقابة في الكلية نحو اإل

  األنحرافات الحاصلة.
      

١٩ 
التحقيق من أن مجريات األمور تسير  داريةتستھدف الرقابة اإل

  وفقاً لما مخطط وموضوع لھا.
      

 البحث أدوات لصدق المحكمين الخبراء أسماء) ٥( ملحق رقم

  مكان العمل  التخصص  االسم  ت
الھيثم/  ابن -كلية التربية للعلوم الصرفة  قياس وتقويم  أحسان عليوي ناصرأ.د.  ١

  جامعة بغداد
 /الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  تربوية إدارة  الدوريمحمود عبد هللا أ.م.د.  ٢

  بغداد جامعة
 /الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  علم النفس التربوي  ناجي محمود النوابأ.م.د.  ٣

  بغداد جامعة
  رشد / جامعة بغداد ابن -كلية التربية   تربوية إدارة  سامي عبد الفتاح رؤوفأ.م.د.  ٤
  كلية التربية / الجامعة المستنصرية  تربوية إدارة  حيدر علي حيدر.د.م.أ  ٥
  المستنصرية الجامعة/  التربية األساسية كلية  تربوية إدارة  كريم ناصر علي.د.م.أ  ٦
  بغداد جامعة/  رشد ابن - التربية كلية  تربوية إدارة  منتھى جاسم عبد.د.م.أ  ٧
  بغداد جامعة/  رشد ابن - التربية كلية  تربوية إدارة  بلسم أحمد علي.د.م.أ  ٨
  بغداد جامعة/  رشد ابن - التربية كلية  تربوية إدارة  أحمد حمزة جار هللا.د.م.أ  ٩
 /الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  علم النفس التربوي  طالب علي مطلب.د.م.أ ١٠

  بغداد جامعة
  المستنصرية الجامعة/  التربية كلية  التربوي النفس علم  سحر ھاشم محمد.د.م.أ ١١
 /الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  تربوية إدارة  أحمد علي محمدم.د. ١٢

  بغداد جامعة
 /الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  تربوية إدارة  سراب فاضل مخيبرم.د. ١٣

  بغداد جامعة
 /الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  تربوية إدارة  مي فيصل أحمدم.د. ١٤

  بغداد جامعة
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة بغداد
  الھيثم ابنللعلوم الصرفة/ كلية التربية

  /دراسات علياقسم العلوم التربوية والنفسية
  تربوية إدارة/ماجستير

  )٦ملحق رقم (
  

اإلداري ت في التطوير تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامواقع  استبانة
  لكليات التربية (بصيغتھا النھائية)

  
  لمحترما الفاضل د.                                                 األستاذ حضرة

  
  المنصب الوظيفي                        اللقب العلمي                             التخصص

  
  مكان العمل 

  
  ...تحية طيبة..

داري لكليات التربية في اإل دراسة بعنوان ((رؤية مستقبلية للتطويرالباحث إجراء يروم 
 ت)) ومن أھداف ھذه الدراسة التعرفتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامجامعة بغداد ب

جاباتكم في ر اإلداري فيھا ، ونظراً ألھمية آرائكم واتطويعلى واقع ھذه الكليات بالنسبة إلى ال
فقرات  عنجابة ة ودراية بالعمل الجامعي نرجو اإلالواقع وما لديكم من خبرالتعرف على ھذا 

ً أن الباحث أستخدم مقياساً  (√)بوضع عالمة  ستبانةھذه اال امام المستوى المناسب لھا ،علما
  ضعيفة ).ومتوسطة ، وثالثياً ھو متوافر بدرجة ( كبيرة ، 

مع  ن رغبتم ...إ االسم داعي لذكر والھي ألغراض البحث العلمي حصراً  ستبانةوأن ھذه اال
  الشكر والتقدير.

  
ً أن التطوير اإلداري ھو: سس معينة ومنظمة ھدفھا أُ وفق على عملية مخطط لھا تدار علما

األنشطة تجاھات ويجابي في القيم واالاإل تحولالواإلداري  التنظيمالھيكلية ور في يتغيالحداث إ
 والمناخ التنظيمي.

 
  .....كم وخدمة للبحث العلميوالتقدير لمع الشكر  

  
  
  

  
  ثالباح

  سيف علي حكيم
  طالب ماجستير
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يط: -١ اليب واإل -التخط راءاتاألس ى  ج ي عل ي ينبغ ادئ الت ل ا إدارةوالمب ا والعم ة اعتمادھ لكلي
لضمان ت تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداماإلداري المطلوب ب حداث التطويربموجبھا إل

  العمل .أنسيابية 
  

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  الفقــرات                     ت

        تشتق الخطط واألھداف للكلية من خطط التنمية الشاملة للبلد.  ١

٢  
البشرية قبل والكلية بمسح كامل لالمكانات المادية  إدارةتقوم 

  القيام بعملية التخطيط.
      

٣  
الكلية على تحديد األھداف المطلوب تحقيقھا  إدارةتعمل 

  حسب أولوياتھا.ب
      

٤  
ة ألدخال مطلوبلكلية تھيئة البنى التحتية الا إدارةتحاول 

  ت.تصاالالتكنولوجيا المعلومات وا
      

٥  
للتطوير يعتمد التخطيط في الكلية على رؤية مستقبلية واضحة 

  . اإلداري وتحسين األداء
      

٦  
الكلية لوضع نظام معلومات متكامل يساعدھا في  إدارةتسعى 

  عملية التخطيط.
      

٧  
الكلية فلسفة قائمة على التطوير المستمر في  إدارةتعتمد 

  خططھا الموضوعة.
      

٨  
شراك رؤساء األقسام العلمية إتسعى إدارة الكلية على 

  في وضع الخطط وأعدادھا. داريةواإل
      

٩  
تحسباً للتطورات في البيئة ثانويةالكلية خططاً إدارةتعد 

  الخارجية لھا.
      

١٠  
تضع الكلية أھدافھا في ضوء وظائف الجامعة في التدريس 

  والبحث العلمي وخدمة المجتمع .
      

١١  
يرتبط تنفيذ الخطط الموضوعة برؤية شاملة ألھداف الكلية 

  ومھماتھا وأساليب عملھا في التطوير.
      

١٢  
ليات ذات كفاءة عالية لتحقيق ابرامج و تستخدم إدارة الكلية

  أھداف الخطط الموضوعة لھا.
      

١٣  
الكلية البيئة الداخلية والخارجية لھا للتعرف على  إدارةتحلل 

  نقاط القوة والضعف لديھا.
      

  
يم اإل -٢ ة والتنظ ث  -داري:الھيكلي ن حي ا م ؤوليات والصالحيات وھيكليتھ يق المس ة تنس عملي

مكانات والطاقات لتوجيه م مع اإلءداري بما يتالواألعمال وتوزيعھا داخل التنظيم اإلتحديد المھام 
  وتنفيذ المخطط المرسوم للكلية وتحقيق أھدافھا.

  



 ١٥٧                                                                                       المالحق

 

 ضعيفة متوسطة كبيرة  الفقــرات                          ت

١  
مرنة تقلل  إداريةالكلية على تصميم ھياكل تنظيمية  إدارةتعمل 

  داري.وتساعد على التطوير اإل داريةمن الحلقات اإل
   

٢  
ت في تصاالالكلية تكنولوجيا المعلومات واال إدارةتوظف 

  ھا.إجراءاتعملياتھا و
   

٣  
المؤھلة والمدربة للعمل  داريةالكلية المالكات اإل إدارة تُھيئ
  ت.تصااللتكنولوجيا المعلومات واال وفقاً 

   

٤  
وروتينية في عملھا داخل  إداريةالكلية بتقاليد  إدارةتتمسك 

  داري.التنظيم اإل
   

٥  
ت تصاالعدم وضوح الرؤية ألعتماد تكنولوجيا المعلومات واال

  داري بالكلية.في العمل اإل
   

٦  
في الكلية  داريةلمام للتنظيمات اإلضعف المعرفة واإل

  ت.تصاالبتكنولوجيا المعلومات واال
   

٧  
دخال التخصيصات المالية الكافية إللية الك إدارةفر اتو

  داري.ت في العمل اإلتصاالتكنولوجيا المعلومات واال
   

٨  
 استخدام الندوات والمؤتمرات التي تؤكدالكلية  إدارةتعقد 

  ت والتوعية بأھميتھا. تصاالتكنولوجيا المعلومات واال
   

٩  
والفنية  داريةالكلية على دمج الوظائف اإل إدارةتعمل 
  .في الھيكل اإلداري ةالمتشابھ

   

١٠ 
لتشكيالت اعباء أالكلية المرونة الكافية لتخفيف  إدارةتعتمد 

والتنظيمية في ضوء تكنولوجيا المعلومات  داريةاإل
  ت.تصاالواال

   

  
ؤمن جراءات واالمجموعة اإل -الثقافة التنظيمية : -٣ تجاھات واألفكار والمبادئ التي يجب أن ت

   حداث التطوير في العمل اإلداري وبناء ثقافة قيمية جديدة.الكلية إل إدارةبھا وتعتمدھا 
  

 ضعيفة متوسطة كبيرة  الفقــرات                          ت

١  
ستيعاب كل ة لنشر ثقافة تنظيمية قادرة على االكلي إدارةتسعى 

  وحديث.ما ھو جديد 
      

٢  
الكلية توضيح الغاية من عمليات التطوير  إدارةتحاول 

  والتحسين لتوحيد الجھود والطاقات نحو تحقيق األھداف.
      

٣  
األسلوب التدريجي في تطبيق  استخدامالكلية  إدارةتحاول 

  ت لتطوير أدائھا.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال
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٤  
شاعة ثقافة التطوير الكلية الندوات التثقيفية إل إدارةتعقد 

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداماإلداري ب
      

 ٥   
العاملين ألداء  العمل وإرشاد إجراءاتالكلية  إدارةتوضح 

  ت.تصاالتكنولوجيـــا المعلومــات واال استخدامأعمالھــم ب
      

٦  
ة في اإللكتروني دارةالكلية تشجيع التحول نحو اإل إدارةتحاول 

  ثقافتھا التنظيمية.
      

٧  
وضع نظام حوافز تشجيعية للعاملين  الكلية إدارةتحاول 

في أعمالھا  تتصاالتكنولوجيا المعلومات وااللتوظيف 
  .داريةاإل

      

٨  
تكنولوجيا  دخالالمشكالت الناجمة عن إ الكلية إدارةتدرس 

داري ومحاولة في تطوير العمل اإل تتصاالالمعلومات واال
  معالجتھا.  

      

٩  
تكنولوجيا المعلومات الكلية تبني قيم وثقافة  إدارةتحاول 

  بما يتماشى مع البيئة التنظيمية لھا. تتصاالواال
      

        تعزز سياسات العمل الوالء التنظيمي لدى العاملين في الكلية. ١٠

١١ 
الكلية بالعدل والمساواة بين  دارةتتسم الثقافة التنظيمية إل
  التدريسيين والعاملين فيھا.

      

١٢ 
تكنولوجيا  ستخدامتسعى الكلية لتوفير ظروف العمل المالئمة ال

  .تتصاالالمعلومات واال
      

  
االعمليات واألفكار وطريقة تبادل المعلومات التي يمكن  -:تصالوسائل اال -٤  تطوير عن طريقھ

ت لغرض تحقيق تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامداخل الكلية وخارجھا بالعمل اإلداري 
  األھداف المخطط لھا.

  
 ضعيفة متوسطة كبيرة  الفقــرات                          ت

١  
األفقي بين العاملين والتشكيالت  تصالالكلية اال إدارةتشجع 

  المختلفة. داريةاإل
      

٢  
ت ما بين تصاالوتطوير وسائل االتسعى الكلية الى تحديث 

  داخل الكلية.  داريةالتشكيالت اإل
      

٣  
نجاز األعمال والمھام في إ تصالالكلية وسائل اال إدارةتوظف 

  بالكلية. داريةاإل
      

٤  
فر الكلية قاعدة بيانات ومعلومات تخدم تطبيقات تكنولوجيا اتو

  ت.تصاالالمعلومات واال
      

٥  
ھا في ضوء تكنولوجيا اتصالالكلية وسائل  إدارةتُحدث 

  ستمرار.ت الحديثة باتصاالالمعلومات واال
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٦  
الحديثة  تصالالكلية العاملين على أساليب اال إدارةتُدرب 

  تتصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب
      

٧  
فيھا لغرض  تصالالكلية توفير منظومة محمية لال إدارةتحاول 

  نترانيت أو غيرھا.االجتمـاعـات باألاجاھين أو اإل
      

٨  
تعمل الكلية على التواصل المؤسساتي مع نظيراتھا من الكليات 

  والتكنولوجيا الحديثة  تصالاألخرى بوسائل اال
      

٩  
الكلية الى البنى التحتية المساعدة لمجال  إدارةتفتقر 

  ت والشبكات ووسائلھا.تصاالاال
      

١٠ 
نترانيت للبريد ومحاضرات الكلية إلنشاء منظومة إ إدارةتسعى 

  األساتذة والتواصل بين التشكيالت فيھا. 
      

١١ 
ت وقاعدة بيانات للتواصل العلمي اتصاالالكلية نظم  إدارةتوفر 

  والبحثي مع الكليات األخرى.
      

١٢ 
في الكلية على مواكبة التقدم العلمي  تصالتساعد أساليب اال

  والتكنولوجي المتسارع عالمياً.
      

  
ويم : - ٥ ة والتق طتھا  -الرقاب ا وأنش د فعالياتھ ي تحدي ة ف ا الكلي ي تتبعھ ائل الت اليب والوس األس

  اإلداري المنشود وتحقيق األھداف. لغرض الوصول للتطوير
  

 ضعيفة متوسطة كبيرة  الفقــرات                          ت

١  
 رشادنحو اإل جعل الرقابة تتجه الكلية على إدارةتعمل 

  والتوجيه ومعالجة األنحرافات
      

٢  
تحرص الكلية على تقويم أدائھا لوظائفھا في التدريس والبحث 

  العلمي وخدمة المجتمع. 
      

٣  
أثناء في يخضع العاملون في الكلية للرقابة والتقويم المستمر 

  الوظيفي. أدائھم للعمل
      

٤  
تغذية راجعة على مستوى  داريةاإل جراءاتتوفر الرقابة لإل

  بالكلية. داريةاإلاالقسام والتشكيالت 
      

٥  
الكلية نتائج التقويم كتغذية راجعة للتطوير  إدارةتوظف 
  اإلداري.

      

٦  
تُدرب الكلية العاملين فيھا على أساليب التقويم الحديثة

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب
      

٧  
الكلية بتعيين العاملين من ذوي الخبرة والكفاءة في  إدارةتقوم 

  عملية الرقابة والتقويم.
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٨  
 جراءاتية الندوات واللقاءات لمناقشة اإلالكل إدارةتعقد 

  ة لعملية التطوير.التقويمية المطلوب
      

        والفنية لعمليات التقويم. داريةاإل جراءاتية اإلالكل إدارةتحدد   ٩

١٠ 
الكلية للمنھجية العلمية في عملية التقويم التي  إدارةتفتقر 

  تھتم بقضايا التطوير وغيرھا.
      

١١ 
الكلية أداءھا بعد كل عام دراسي وتُعلم األقسام إدارةتقّوم 

  بالنتائج. داريةاإل والتشكيالت
      

١٢ 
تُؤكد الرقابة جودة األداء ومعايير ضمان الجودة في التشكيالت

  والعلمية في الكلية. داريةاإل
      

١٣ 
لتزام بالمعايير والمقاييس المعتمدة الكلية على اال إدارةتحرص 

  للعملية الرقابية.
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة بغداد
  الھيثم ابنللعلوم الصرفة/ كلية التربية

  /دراسات علياقسم العلوم التربوية والنفسية
  تربوية إدارة/ماجستير

  
  )٧ملحق رقم (

  
الفقرات للرؤية المستقبلية  للتطوير اإلداري لكليات التربية بأسلوب  صالح استبانة

  دلفاي(بصيغتھا األولية)
  

  لمحترما الفاضل د.                                                 األستاذ حضرة
  

  مكان العمل                         اللقب العلمي                             التخصص
  ...تحية طيبة..

داري لكليات الباحث إجراء دراسة تھدف الى وضع ((رؤية مستقبلية للتطويراإليروم 
  ت)) تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامبغداد ب التربية في جامعة

التربوي واإلداري يرجى  لما تتمتعون به من خبرة واسعة ونظرة علمية في المجال ونظراً 
  -:وبيان آرائكم باآلتي ستبانةالطالع على ھذه االالتفضل با

  
المربع  ) في√تحديد مدى الموافقة أو المعارضة في صالحية كل فقرة بوضع عالمة ( - ١

  المناسب. 
  .ن تطلب األمر ذلكإتعديل الفقرات أو حذفھا  - ٢
  علماً أن الباحث يعتمد أسلوب دلفاي في التوصل الى وضع ھذه الرؤية . 

  .....كم وخدمة للبحث العلميمع الشكر والتقدير ل 
  
  ثالباح                                                                                المشرف  

  سيف علي حكيم                                                                            .أ.م.د       
  طالب ماجستير                عالء حاكم الناصر                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٣                                                                                       المالحق

 

يط: -١ اليب واإل -التخط راءاتاألس ى  ج ي عل ي ينبغ ادئ الت ل  إدارةوالمب ا والعم ة اعتمادھ الكلي
ت لضمان تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداماإلداري المطلوب ب حداث التطويربموجبھا إل

  نسيابية العمل .ا
  

  صالحة  الفقــرات                     ت
غير 
  صالحة

  التعديل إن وجد

١  
العمل على وضع األھداف المستقبيلة في ضوء وظائف 

  الجامعة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
      

٢  
دخال تكنولوجيا المعلومات مطلوبة إلتھيئة البنى التحتية ال

  ت.تصاالواال
      

٣  
بناء نظام معلومات وبيانات متكامل للتخطيط المستقبلي خدمة 

  للتطوير اإلداري. 
      

٤  
في وضع  داريةالعمل على أشراك رؤساء األقسام العلمية واإل

  الخطط وأعدادھا.
      

٥  
ربط األھداف والخطط الموضوعة للكليات بأھداف وخطط 

  التنمية الشاملة للبلد.
      

٦  
أعتماد فلسفة التطوير اإلداري فكراً وموضوعاً في الخطط

  الموضوعة. 
      

٧  
أن تراعي األھداف والخطط العالقة مع خطط التنمية الشاملة 

  للبلد.
      

٨  
تھيئة الخطط الثانوية لمواجھة التطورات الحاصلة في البيئة 

  الخارجية.
      

        قتصادية.االربط التخطيط للتطوير اإلداري بخطة التنمية   ٩

١٠  
 داريةالمركزية في تخطيط العمليات اإللالتوجه التدريجي إلى ا
  بغية التطوير اإلداري.

      

١١  
ت ألغراض تصاالاألمثل لتكنولوجيا المعلومات واال ستخداماال

التطوير اإلداري وتبادل الخبرات ما بين الكليات والمؤسسات 
  األخرى.

      

١٢  
ات تكنولوجيا التعليم استخداموضع البرامج والخطط لتوسيع 

  وتطوير المناھج الدراسية في ھذه الكليات.
      

        ستراتيجية للجامعة.تكامل خطة الكلية مع الخطط ال  ١٣

١٤  
ة مستقبلية واضحة وفق رؤيعلى ستراتيجية وضع خطة 
  لكترونياً.للعمل اإلداري إ
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١٥  
بالكلية  داريةتحديد أحتياجات األقسام العلمية والتشكيالت اإل

تكنولوجيا المعلومات  اتاستخداممن المعلومات ألجل 
  .  تتصاالواال

      

١٦  
 وغستراتيجي ومنھجية البحث العلمي في صاعتماد التخطيط ال

  خطط التطوير اإلداري لھذه الكليات.
      

١٧  
 استخدامتحديد األولويات في خطط التطوير اإلداري ب

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال
      

  
يم اإل -٢ ة والتنظ ث  -داري:الھيكلي ن حي ا م ؤوليات والصالحيات وھيكليتھ يق المس ة تنس عملي

مكانات والطاقات لتوجيه م مع اإلءداري بما يتالتحديد المھام واألعمال وتوزيعھا داخل التنظيم اإل
  وتنفيذ المخطط المرسوم للكلية وتحقيق أھدافھا.

  

  صالحة  الفقــرات                          ت
غير 
  صالحة

  التعديل إن وجد

١  
متالك العمداء وجميع العاملين في التشكيالت العلمية ضرورة ا

ات تكنولوجيا المعلومات استخداملمام بالمعرفة واإل داريةو اإل
  ت. تصاالواال

      

٢  
أشاعة الوعي ووضوح الرؤية بمفھوم تكنولوجيا المعلومات 

  المختلفة في الكلية. داريةت في المستويات اإلتصاالواال
      

٣  
بتعاد ت في االتصاالتكنولوجيا المعلومات واال ستخدامالتوجه ال

  عن الروتين والتقليدية في التنظيم اإلداري.
      

٤  
ھذه التكنولوجيا في تخفيض المستويات والحلقات  استخدام

  وتقليصھا في التنظيم اإلداري. داريةاإل
      

٥  
تكنولوجيا المعلومات  استخدامأستحداث أقسام تتولى مسؤولية 

  ت في كليات التربية.تصاالواال
      

٦  
ت في العمليات تصاالتوظيف تكنولوجيا المعلومات واال

  لعمليات التطوير اإلداري في الكلية. جراءاتواإل
      

٧  
تكنولوجيا  ستخدامتھيئة وأعداد المناخ التنظيمي المالئم ال

  ت في التطوير اإلداري للكليات.تصاالالمعلومات واال
      

٨  
تنظيم العالقة بين العاملين في الكلية والعاملين في الكليات ذات 

  العالقة.
      

٩  
نية على تحليل الحاجة تصميم وبناء ھيكلية تنظيمية جديدة مب

  ستحداث وظائف وتخصصات جديدة.والتقدير ال
      

١٠ 
والفنية المتشابھة في ھيكلية التنظيم  داريةاإل دمج الوظائف

  اإلداري في الكلية.
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١١ 
توظيف معايير الجودة وتقييم األداء بالتنظيم اإلداري للكلية 

  للوصول للتطوير اإلداري.
      

١٢ 
م مع بما يتالء داريةتعديل الصالحيات للوحدات والتشكيالت اإل

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدام
      

١٣ 
فنيين) وإداريين،ووضع نظام لتحفيز العاملين (تدريسيين،

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامللعمل على 
      

١٤ 
أسناد المناصب الوظيفية بالھيكل التنظيمي بذوي الخبرة 

  والكفاءة.
      

  
ؤمن  جراءاتمجموعة اإل -الثقافة التنظيمية : -٣ واألتجاھات واألفكار والمبادئ التي يجب أن ت

تخلص من الكلية إلحداث التطوير في العمل اإلداري  إدارةبھا وتعتمدھا  ى ال ادرة عل بما يجعلھا ق
ى تحقيق  دة تساعد عل ة جدي ة قيمي اء ثقاف يم والسلوكيات وبن ه من الق ر مرغوب في كل ما ھو غي

  اھدافھا .
  

  صالحة  الفقــرات                          ت
غير 
  صالحة

  التعديل إن وجد

١  
بتعاد عن ية قادرة على استيعاب الجديد واالنشر ثقافة تنظيم

  تكريس الوضع الراھن.
      

٢  
ات تكنولوجيا ستخدامتھيئة ظروف العمل المالئمة والمناسبة ال

  ت.تصاالالمعلومات واال
      

٣  
في في الكلية تشرف على تطبيق التطوير  إداريةأيجاد قيادات 

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداماإلداري ب
      

٤  
دخال تكنولوجيا المعلومات دراسة المشكالت الناجمة عن إ

  ت ومعالجتھا من أجل التطوير اإلداري.تصاالواال
      

٥  
شاعة الفھم والندوات التثقيفية في الكلية إل عقد المؤتمرات

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامللتطوير اإلداري ب
      

٦  
بما يتماشى ت تصاالتبني قيم وثقافة تكنولوجيا المعلومات واال

  مع البيئة التنظيمية للكلية.
      

 ٧   
مستوياتھم بكيفية أنجاز األعمال  بشتىالعاملين  إرشاد

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب
      

٨  
األفضل  اإللكترونيالكلية على تشجيع العمل  إدارةتعمل 

  ومحاولة نشرِه كأنموذج عمل يحتذى به.
      

٩  
تكنولوجيا  استخدامت التطوير اإلداري بتطلباتوفير أمكانات وم
  ت.تصاالالمعلومات واال
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١٠ 
فادة من التغذية الراجعة لمعالجة األخطاء لية لإلآوضع 

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداموتطوير العمل ب
      

١١ 
توضيح الغاية من التطوير اإلداري لكي يتم توجيه الجھود 

  والطاقات نحو تحقيق األھداف للكلية.
      

١٢ 
الثقافة التنظيمية  علىة اإللكتروني دارةتشجيع التحول نحو اإل

  للكلية.
      

١٣ 
ت تصاالشاعة الوعي بمفاھيم تكنولوجيا المعلومات واالإ
  المختلفة. داريةاتھا في المستويات اإلاستخدامو

      

  
ا تطوير -:تصالوسائل اال -٤  العمليات واألفكار وطريقة تبادل المعلومات التي يمكن من خاللھ

ا ب ة وخارجھ ل الكلي ل اإلداري داخ تخدامالعم ات واال اس ا المعلوم االتكنولوجي ا تص ت وربطھ
  وبالمؤسسات ذات العالقة لغرض تحقيق األھداف المخطط لھا.باألقسام األخرى للكلية 

  

  صالحة  الفقــرات                          ت
غير 
  صالحة

  التعديل إن وجد

١  
عداد قاعدة للبيانات والمعلومات التي تخدم تطبيقات إ

  ت في الكلية.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال
      

٢  
 تصالعلى أساليب االتدريب العاملين في الجھاز اإلداري 

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامالحديثة ب
      

٣  
الطالع على المستجدات الحديثة با تصالتوظيف وسائل اال

الحديثة بما يحقق التواصل بالتدريس والبحث العلمي وخدمة 
  المجتمع.

      

٤  
مواكبة التطور العلمي المتسارع في تكنولوجيا المعلومات 

  ت وتوظيفه لصالح التطوير اإلداري.تصاالواال
      

٥  
تجاھات بما يخدم متعددة اال تصالتوفير منظومة محمية لال

  التطوير اإلداري.
      

٦  
تفعيل التواصل المؤسساتي مع الكليات المناظرة األخرى 

  والتكنولوجيا الحديثة. تصالبوسائل اال
      

٧  
الكلية والعاملين  إدارةت األفقية ما بين تصاالالتوجه نحو اال
  .داريةفي التشكيالت اإل

      

٨  
تجاھين بين مفتوحة با اتصالكقناة  اإللكترونيالبريد  استخدام
  موظفين الكلية. جميع

      

٩  
مفتوحة ما بين األقسام العلمية وعمادة  اتصالشبكات  استخدام

  الكلية بما يحقق سھولة تبادل المعلومات والبيانات. 
      



 ١٦٧                                                                                       المالحق

 

١٠ 
ت الحديثة في األستعالم واألخبار والحث تصاالتوظيف اال

  واألقناع وتحفيز العاملين.
      

١١ 
ت لتوطيد عالقات تصاالتسخير تكنولوجيا المعلومات واال

  تفاعلية مع الجھات المستفيدة من مخرجات الكلية.
      

١٢ 
 إدارةالحديثة لتمكين  تتصاالتسخير تكنولوجيا المعلومات واال

ة من الحصول على معلومات كافية التخاذ قرارات صائبة الكلي
  في الوقت المناسب.

      

١٣ 
الكلية واألقسام العلمية  إدارةالمستمر بين  تصالالعمل على اال

  ت التقليدية.تصاالبما يسھم في تجاوز الروتين لال داريةواإل
      

١٤ 
مع المؤسسات والمنظمات  تصالأعتماد صيغ متنوعة لال

  األجتماعية لمساعدة الكلية بتحقيق أھدافھا التربوية.
      

  
األساليب والوسائل التي تتبعھا الكلية في تحديد فعالياتھا وأنشطتھا لغرض  -الرقابة والتقويم : -٥

  الوصول للتطوير اإلداري المنشود في تشكيالتھا وتحقيق أھدافھا.
  

  صالحة  الفقــرات                          ت
غير 
  صالحة

  التعديل إن وجد

١  
تستھدف تحسين  إرشادشاعة مفھوم الرقابة كعملية توجيه وإ

  األداء واألبقاء بالعمل اإلداري.
      

٢  
ت نحرافام للكلية كتغذية راجعة لتصحيح االتوظيف نتائج التقوي

  ھا.واألخطاء لتمكنھا من تطوير أدائ
      

٣  
تكنولوجيا المعلومات  استخداموضع نظام تقويم حديث ب

  ت.تصاالواال
      

٤  
معايير الجودة وضمانھا كمعايير لتقويم أداء للعاملين  استخدام

  .داريةفي األقسام والتشكيالت اإل
      

٥  
تكنولوجيا  ستخدامإيجاد ظروف العمل الرقابي المالئم ال

  ت.تصاالالمعلومات واال
      

٦  
ذوي الخبرة والمتخصصين للعمل في عملية الرقابة فادة من اإل

  والتقويم.
      

٧  
توظيف عملية الرقابة والتقويم لرفع كفاءة وفاعلية األداء 

  اإلداري والتربوي للكلية.
      

٨  
أدراك أھمية الرقابة على ھذه التكنولوجيا الى جانب الرقابة 

  األخرى. داريةاإل
      

٩  
ت لتوسيع تصاالالمعلومات واالتوظيف مفھوم تكنولوجيا 

  نطاق الرقابة والتقويم.
      



 ١٦٨                                                                                       المالحق

 

١٠ 
أعتماد نظام الرقابة على أساس نواتج ومؤشرات العمل 

  واألداء ومقارنته بما تم تنفيذه. 
      

١١ 
تكون عملية الرقابة مستقلة وبعيدة عن  العمل على أن

  التأثيرات الجانبية.
      

١٢ 
التدريس والبحث العلمي تفعيل دور تقويم األداء للكلية في 

  ت.تصاالوخدمة المجتمع في ضوء تكنولوجيا المعلومات واال
      

١٣ 
 استخدامتدريب العاملين على أساليب التقويم الحديثة ب

    ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال
      

١٤ 
أشاعة مفھوم الرقابة والتقويم من خالل الندوات والمناقشات 

  الزمة لتطوير أداء العاملين. إجراءاتبأعتبارھا 
      

  
 لفقرات الرؤية المستقبلية المحكمين الخبراء أسماء) ٨(رقم  ملحق

  

  

  مكان العمل  التخصص  االسم ت
 جامعة /الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية وتخطيط تربوي إدارة  جميل عبد الھادي السبتيأ.د.  ١

  بغداد
الھيثم/ جامعة  ابن -كلية التربية للعلوم الصرفة  وتقويمقياس   أحسان عليوي ناصر.أ.د  ٢

  بغداد
  معاون عميد / كلية المأمون الجامعة  تربوية إدارة  سماعيل الراويحقي إ.أ.د  ٣
  واألقتصاد / جامعة بغداد دارةكلية اإل  عامة إدارة  غسان علي محمود الالميأ.د.  ٤
جامعة  الھيثم/ ابن -كلية التربية للعلوم الصرفة علم النفس التربوي ناجي محمود النواب.أ.م.د  ٥

 بغداد
  كلية التربية / الجامعة المستنصرية  تربوية إدارة  حيدر علي حيدر.د.م.أ  ٦
  بغداد جامعة/  رشد ابن - التربية كلية  تربوية إدارة  منتھى جاسم عبد.د.م.أ  ٧
  التربوي/ وزارة التربيةعداد والتدريب معھد اإل  تربوية إدارة  رجاء قاسم الزم.د.م.أ  ٨
 جامعة /الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  تربوية إدارة  أحمد علي محمدم.د.  ٩

  بغداد
 جامعة /الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  تربوية إدارة  سراب فاضل مخيبرم.د. ١٠

  بغداد
 جامعة /الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  تربوية إدارة  مي فيصل أحمدم.د. ١١

  بغداد
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة بغداد
  الھيثم ابنللعلوم الصرفة/ كلية التربية

 /دراسات علياقسم العلوم التربوية والنفسية
  تربوية إدارة/ماجستير

  )٩ملحق رقم (
  

  آراء الخبراء (الجولة األولى) استبانة
  أسلوب دلفاي استخدامب

  
  لمحترما الفاضل د.                                                 األستاذ حضرة

  
  مكان العمل و المنصب

  
  ...تحية طيبة..

داري لكليات اإل الباحث إجراء دراسة تھدف الى وضع ((رؤية مستقبلية للتطويريروم 
  ت)). تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامالتربية في جامعة بغداد ب

ربية والتعليم ، يرجى اً لمكانتكم العلمية وما تملكونه من معرفة ودراية وخبرة في مجال التونظر
وتحديد الموافقة أو المعارضة على الفقرة بوضع عالمة  ستبانةطالع على فقرات االالتفضل باال

  ية.عتمد أسلوب دلفاي في التوصل الى وضع ھذه الرؤالمربع المناسب. إذ إن الباحث ا في) √(
  
  

 علماً أن الميزان التقديري المستخدم ھو(موافق ، محايد ، غير موافق)
 

  
  
  

  .....كم وخدمة للبحث العلميمع الشكر والتقدير ل
  

  
  

  ثالباح                                                                                المشرف  
  سيف علي حكيم                                                                            .أ.م.د       

  طالب ماجستيرعالء حاكم الناصر                                                                   
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يط: -١ اليب واإل -التخط راءاتاألس ى  ج ي عل ي ينبغ ادئ الت ل  إدارةوالمب ا والعم ة اعتمادھ الكلي
لضمان ت تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداماإلداري المطلوب ب حداث التطويربموجبھا إل

  أنسيابية العمل .
  

  غير موافق  محايد  موافق  الفقــرات                     ت

١  
وضع أھداف مستقبيلة لكليات التربية في ضوء وظائف 

  العلمي وخدمة المجتمع.الجامعة في التدريس والبحث 
      

٢  
دخال تكنولوجيا المعلومات مطلوبة إلتھيئة البنى التحتية ال

  ت.تصاالواال
      

٣  
بناء نظام معلومات وبيانات متكامل للتخطيط المستقبلي خدمة 

  للتطوير اإلداري. 
      

٤  
شراك رؤساء األقسام العلمية والشعب والوحدات العمل على ا

  عدادھا.في وضع الخطط وإ داريةاإل
      

٥  
عتماد فلسفة التطوير اإلداري فكراً وموضوعاً عند وضعا

  الخطط. 
      

٦  
تھيئة الخطط الثانوية لمواجھة التطورات الحاصلة في البيئة 

  الخارجية.
      

        قتصادية للبلد.االربط التخطيط للتطوير اإلداري بخطة التنمية   ٧

٨  
 داريةمركزية في تخطيط العمليات اإلاللالتوجه التدريجي إلى ا
  بغية التطوير اإلداري.

      

٩  
ات تكنولوجيا التعليم استخداموضع البرامج والخطط لتوسيع 

  وتطوير المناھج الدراسية في الكلية.
      

        ستراتيجية للجامعة.تكامل خطة الكلية مع الخطط ال ١٠

١١ 
واضحة ة مستقبلية وفق رؤيعلى ستراتيجية وضع خطة 
  لكترونياً.للعمل اإلداري إ

      

١٢ 
 وغستراتيجي ومنھجية البحث العلمي في صاعتماد التخطيط ال

  خطط التطوير اإلداري لھذه الكلية.
      

١٣ 
 استخدامتحديد األولويات في خطط التطوير اإلداري ب

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال
      

  
يم اإل -٢ ة والتنظ ة  -داري:الھيكلي ث عملي ن حي ا م ؤوليات والصالحيات وھيكليتھ يق المس تنس

مكانات والطاقات لتوجيه م مع اإلءداري بما يتالتحديد المھام واألعمال وتوزيعھا داخل التنظيم اإل
  وتنفيذ المخطط المرسوم للكلية وتحقيق أھدافھا.

  



 ١٧١                                                                                       المالحق

 

  غير موافق  محايد  موافق  الفقــرات                          ت

١  
 داريةاإلالعمداء والعاملين في التشكيالت العلمية وامتالك 

ات تكنولوجيا المعلومات استخداملمام بالمعرفة واإل
  ت. تصاالواال

      

٢  
بتعاد ت في االتصاالتكنولوجيا المعلومات واال ستخدامالتوجه ال

  عن الروتين والتقليدية في التنظيم اإلداري.
      

٣  
ھذه التكنولوجيا في تخفيض المستويات والحلقات  استخدام

  وتقليصھا في التنظيم اإلداري. داريةاإل
      

٤  
تكنولوجيا  استخدامالتوجه في أستحداث أقسام تتولى مسؤولية 

  ت في كليات التربية.تصاالالمعلومات واال
      

٥  
ت في العمليات تصاالتوظيف تكنولوجيا المعلومات واال

  لعمليات التطوير اإلداري في الكلية. جراءاتواإل
      

٦  
تكنولوجيا  ستخدامعداد المناخ التنظيمي المالئم التھيئة وإ

  ت في التطوير اإلداري للكليات.تصاالالمعلومات واال
      

٧  
تنظيم العالقة بين العاملين في الكلية والعاملين في الكليات ذات 

  العالقة.
      

٨  
نية على تحليل الحاجة جديدة مب تصميم وبناء ھيكلية تنظيمية

  ستحداث وظائف وتخصصات جديدة.والتقدير ال
      

٩  
والفنية المتشابھة في ھيكلية التنظيم  داريةدمج الوظائف اإل
  اإلداري في الكلية.

      

١٠ 
توظيف معايير ضمان الجودة وتقويم األداء في التنظيم 

  اإلداري للكلية ألجل للتطوير اإلداري.
      

١١ 
م مع بما يتالء داريةتعديل الصالحيات للوحدات والتشكيالت اإل

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدام
      

١٢ 
فنيين) وإداريين،ووضع نظام لتحفيز العاملين (تدريسيين،

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامللعمل على 
      

  
ؤمن واال جراءاتمجموعة اإل -الثقافة التنظيمية : -٣ تجاھات واألفكار والمبادئ التي يجب أن ت

تخلص من حداث التطوير في العمل اإلداري الكلية إل إدارةبھا وتعتمدھا  ى ال ادرة عل بما يجعلھا ق
ى تحقيق  دة تساعد عل ة جدي ة قيمي اء ثقاف يم والسلوكيات وبن ه من الق ر مرغوب في كل ما ھو غي

  اھدافھا .
  غير موافق  محايد  موافق  الفقــرات                          ت

١  
بتعاد عن نشر ثقافة تنظيمية قادرة على استيعاب الجديد واال

  تكريس ما ھو قائم حالياً.
      



 ١٧٢                                                                                       المالحق

 

٢  
التطوير اإلداري المناسبة  ومتطلباتتھيئة ظروف العمل 

  ت.تصاالات تكنولوجيا المعلومات واالستخدامال
      

٣  
الوعي ووضوح الرؤية بمفھوم تكنولوجيا المعلومات شاعة إ

  المختلفة في الكلية. داريةت في المستويات اإلتصاالواال
      

٤  
دخال تكنولوجيا المعلومات دراسة المشكالت الناجمة عن إ

  ت ومعالجتھا من أجل التطوير اإلداري.تصاالواال
      

٥  
شاعة الفھم والندوات التثقيفية في الكلية إل عقد المؤتمرات

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامللتطوير اإلداري ب
      

٦  
بما يتماشى ت تصاالتبني قيم وثقافة تكنولوجيا المعلومات واال

  مع البيئة التنظيمية للكلية.
      

 ٧   
نجاز األعمال بشتى مستوياتھم بكيفية إالعاملين  إرشاد

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامب
      

٨  
األفضل ومحاولة نشرِه  اإللكترونيالعمل على تشجيع العمل 

  كأنموذج عمل يحتذى به في الكلية.
      

٩  
فادة من التغذية الراجعة لمعالجة األخطاء وضع آلية لإل
  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداموتطوير العمل ب

      

١٠ 
يتم توجيه الجھود توضيح الغاية من التطوير اإلداري لكي 

  والطاقات نحو تحقيق األھداف للكلية.
      

١١ 
الثقافة التنظيمية  علىة اإللكتروني دارةتشجيع التحول نحو اإل

  للكلية.
      

  
االعمليات واألفكار وطريقة تبادل المعلومات التي يمكن  -:تصالوسائل اال -٤  تطوير عن طريقھ

ا ب ة وخارجھ ل الكلي ل اإلداري داخ تخدامالعم ات واال اس ا المعلوم االتكنولوجي ا تص ت وربطھ
  باألقسام األخرى للكلية وبالمؤسسات ذات العالقة لغرض تحقيق األھداف المخطط لھا.

  
  غير موافق  محايد  موافق  الفقــرات                          ت

١  
عداد قاعدة للبيانات والمعلومات التي تخدم تطبيقات إ

  ت في الكلية.تصاالواالتكنولوجيا المعلومات 
      

٢  
 تصالتدريب العاملين في الجھاز اإلداري على أساليب اال

  ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخدامالحديثة ب
      

٣  
الطالع على المستجدات الحديثة با تصالتوظيف وسائل اال

الحديثة بما يحقق التواصل بالتدريس والبحث العلمي وخدمة 
  المجتمع.

      

٤  
مواكبة التطور العلمي المتسارع في تكنولوجيا المعلومات 

  ت وتوظيفه لصالح التطوير اإلداري.تصاالواال
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٥  
تجاھات بما يخدم متعددة اال تصالتوفير منظومة محمية لال

  التطوير اإلداري.
      

٦  
 تصالتفعيل التواصل مع الكليات المناظرة األخرى بوسائل اال

  والتكنولوجيا الحديثة.
      

٧  
الكلية والعاملين  إدارةت األفقية ما بين تصاالالتوجه نحو اال
  .داريةفي التشكيالت اإل

      

٨  
تجاھين بين مفتوحة با اتصالكقناة  اإللكترونيالبريد  استخدام
  موظفين الكلية. جميع

      

٩  
ت لتوطيد عالقات تصاالتسخير تكنولوجيا المعلومات واال

  من مخرجات الكلية.تفاعلية مع الجھات المستفيدة 
      

١٠ 
 إدارةالحديثة لتمكين  تتصاالتسخير تكنولوجيا المعلومات واال

ة من الحصول على معلومات كافية التخاذ قرارات صائبة الكلي
  في الوقت المناسب.

      

١١ 
الكلية واألقسام العلمية  إدارةالمستمر بين  تصالالعمل على اال

  ت التقليدية.تصاالبما يسھم في تجاوز الروتين لال داريةواإل
      

  
ا وأنشطتھا لغرض  -الرقابة والتقويم : -٥ األساليب والوسائل التي تتبعھا الكلية في تحديد فعالياتھ

  الوصول للتطوير اإلداري المنشود في تشكيالتھا وتحقيق أھدافھا.
  

  غير موافق  محايد  موافق  الفقــرات                          ت

١  
تستھدف تطوير  إرشادشاعة مفھوم الرقابة كعملية توجيه وإ

  وتحسين األداء اإلداري.
      

٢  
ت نحرافام للكلية كتغذية راجعة لتصحيح االتوظيف نتائج التقوي

  ھا.واألخطاء لتمكنھا من تطوير أدائ
      

٣  
تكنولوجيا المعلومات  استخداموضع نظام تقويم حديث ب

  ت.تصاالواال
      

٤  
معايير الجودة وضمانھا كمعايير لتقويم أداء للعاملين  استخدام

  .داريةفي األقسام والتشكيالت اإل
      

٥  
تكنولوجيا  ستخدامإيجاد ظروف العمل الرقابي المالئم ال

  ت.تصاالالمعلومات واال
      

٦  
فادة من ذوي الخبرة والتخصص بالعمل في عملية الرقابة اإل

  والتقويم.
      

٧  
عملية الرقابة والتقويم لرفع كفاءة وفاعلية األداء  توظيف

  اإلداري والتربوي للكلية.
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٨  
ت لتوسيع تصاالتوظيف مفھوم تكنولوجيا المعلومات واال

  نطاق الرقابة والتقويم.
      

٩  
تكون عملية الرقابة مستقلة وبعيدة عن  العمل على أن

  التأثيرات الجانبية.
      

١٠ 
تفعيل دور تقويم األداء للكلية في التدريس والبحث العلمي 

تكنولوجيا المعلومات  استخداموخدمة المجتمع في ضوء 
  ت.تصاالواال

      

١١ 
 استخدامتدريب العاملين على أساليب التقويم الحديثة ب

    ت.تصاالتكنولوجيا المعلومات واال
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  ) مجموعة الخبراء في إسلوب دلفاي١٠ملحق رقم (

  مكان العمل  التخصص  االسم  ت
  الھيثم ابن -كلية التربية للعلوم الصرفة  تربوية إدارة  أ.د.جميل عبد الھادي السبتي   ١
  رشد ابن  -عميد كلية التربية   وتوجيه تربوي إرشاد  أ.د.كاظم كريم الجابري  ٢
  عميد كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية للبنات  تعلم حركي  أ.د.أنتصارعويد علي  ٣
  الجامعة المستنصرية  - كلية الترية األساسية   قياس وتقويم  يديأ.د. عبد هللا العب  ٤
 كلية - والمالية  داريةاإل للشؤون العميد معاون  لغة عربية  أ.د.عالوي سادر جازع  ٥

  رشد ابن/  التربية
 ابنكلية التربية /  - معاون العميد للشؤون العلمية  تاريخ  أ.د.عبد الكريم خيطان الياسري  ٦

  رشد
  الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية عميد   كيمياء  أ.م.د.خالد فھد علي  ٧
  عميد كلية التربية / الجامعة المستنصرية   فلسفة  أ.م.د.أحمد شيال غضيب  ٨
 التربية كلية  - داريةمعاون العميد للشؤون اإل  علوم حياة  أ.م.د.رعد محمود نصيف  ٩

  الھيثم ابن -الصرفة للعلوم
 للعلوم التربية كلية  -  العلمية للشؤون العميد معاون  فيزياء  كريم علي جاسم أ.م.د.  ١٠

  الھيثم ابن -الصرفة
 التربية كلية  -  العلمية للشؤون العميد معاون  بايوميكانيك  أ.م.د.وداد كاظم مجيد  ١١

  للبنات الرياضية والعلوم البدنية
  الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  تخطيط تربوي  أ.م.د.محمود عبد هللا الدوري  ١٢
 التربية كلية  - داريةعميد للشؤون اإلمعاون ال  طرائق تدريس  قبال عبد الحسينأ.م.د. إ  ١٣

  للبنات الرياضية والعلوم البدنية
كلية التربية   - رئيس قسم معلم الصفوف األولى   علم النفس العام  أ.م.د.وجدان عبد األمير ثبيت  ١٤

  الجامعة المستنصريةاألساسية / 
  الجامعة المستنصرية   - كلية التربية   تربوية إدارة  أ.م.د.حيدر علي حيدر  ١٥
  رشد ابن - كلية التربية   تربوية إدارة  منتھى جاسم عبد الشمري .أ.م.د  ١٦
  المستنصرية الجامعة  -  التربية كلية  تربوية إدارة  عبد الزھرة محسن منتھى .د.م.أ  ١٧
  رشد ابن -  التربية كلية  تربوية إدارة  علي أحمد بلسم .د.م.أ  ١٨
مركز -رئيس قسم الدراسات األقتصادية   أعمال إدارة  أ.م.د.سحر قدوري  ١٩

المستنصرية للدراسات العربية والدولية / الجامعة 
  المستنصرية

  
/  والدولية العربية للدراسات المستنصرية مركز  أعمال إدارة  أ.م.د. عمرو ھشام محمد  ٢٠

  المستنصرية الجامعة
  التربوي حصاءمدير التخطيط واإل - وزارة التربية   تخطيط تربوي  أ.م.د.عقيل عيسى موسى  ٢١
  عداد والتدريب التربوي معھد اإل - وزارة التربية   تربوية إدارة  أ.م.د.رجاء قاسم الزم  ٢٢
  المستنصرية الجامعة -  األساسية التربية كلية  تربوية إدارة  أ.م.د.كريم ناصر علي  ٢٣
 -كلية التربية   - داريةمعاون العميد للشؤون اإل  علم النفس التربوي  براھيميم.د.صفاء عبد الرسول اإل  ٢٤

  الجامعة المستنصرية
  الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  تربوية إدارة  م.د.أحمد علي محمد  ٢٥
/  والدولية العربية للدراسات المستنصرية مركز  تربوية إدارة  م.د.سميرة حسن عطية  ٢٦

  المستنصرية الجامعة
  الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  تربوية إدارة  م.د.سراب فاضل مخيبر ٢٧
  الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية  تربوية إدارة  م.د.مي فيصل أحمد ٢٨
عداد المديرية العامة إل -التربية ارة وز  تربوية إدارة  م.د. محمد عامر جميل ٢٩

  المعلمين
  المستنصرية الجامعة - األساسية التربية كلية  تربوية إدارة  م.د.علي عبد الوھاب ٣٠
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة بغداد
  الھيثم ابنللعلوم الصرفة/ كلية التربية
 /دراسات علياالتربوية والنفسيةقسم العلوم 
  تربوية إدارة/ماجستير

  )١١ملحق رقم (
  

  )الثانيةآراء الخبراء (الجولة  استبانة
  أسلوب دلفاي استخدامب

  
  لمحترما الفاضل د.                                                 األستاذ حضرة

  
  مكان العمل و المنصب

  
 ...تحية طيبة..

 في وضع حضرتكم مجموعة من الفقرات لتحقيق ھدف البحث ل سبق ان قدم الباحث 
 المعلومات تكنولوجيا استخدامب بغداد جامعة في التربية لكليات اإلداري للتطوير مستقبلية رؤية((

كثر أسلوب دلفاي الذي يعتمد على الرجوع الى عينة الخبراء في أولى من أكجولة  ))تتصاالواال
رائھم على الفقرات . وقد اختلفتم في الرأي مع الخبراء آجماع وتوافق باإالى  وصوالً من جولة 

ستجاباتكم لكل فقرة من تلك الفقرات اعادة النظر في إخرين بشأن بعض الفقرات ، لذا نرجو اال
على  منھا في الجولة السابقة . أما اذا كنت مصراً  تفاق التي حصلت عليھا كلومالحظة نسبة اال

  يضاح السبب .إعدم الموافقة على الفقرة ، وھو ما يتعارض مع رأي األغلبية ، فيرجى 
  مالحظة : يرجى مراجعة الفقرات المؤشر عليھا فقط .

  
 شاكرين جھدكم وتعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي...

  
  

  
  ثالباح                                                                                المشرف  

  سيف علي حكيم                                                                            .أ.م.د       
  طالب ماجستير                عالء حاكم الناصر                                                   
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يط: -١ اليب واإل -التخط راءاتاألس ى  ج ي عل ي ينبغ ادئ الت ل  إدارةوالمب ا والعم ة اعتمادھ الكلي
ت لضمان تصاالتكنولوجيا المعلومات واال استخداماإلداري المطلوب ب حداث التطويربموجبھا إل

  نسيابية العمل .ا
  

  غير موافق  محايد  موافق  نسبة األتفاق  الفقــرات                     ت

شراك رؤساء األقسام العلمية والشعب إالعمل على   ١
  عدادھا.إفي وضع الخطط و داريةوالوحدات اإل

٨٦.٦%        

المركزية في تخطيط إلى الالتوجه التدريجي   ٢
  بغية التطوير اإلداري. داريةالعمليات اإل

٨٠%        

  
 حيث من وھيكليتھا والصالحيات المسؤوليات تنسيق عملية -:اإلداري والتنظيم الھيكلية -٢

 لتوجيه والطاقات مكاناتاإل مع ميتالء بما اإلداري التنظيم داخل وتوزيعھا واألعمال المھام تحديد
  .أھدافھا وتحقيق للكلية المرسوم المخطط وتنفيذ

  

 غير موافق  محايد  موافق  نسبة األتفاق  الفقــرات                    ت

ھذه التكنولوجيا في تخفيض المستويات  استخدام  ١
  وتقليصھا في التنظيم اإلداري. داريةوالحلقات اإل

٨٦.٦%        

٢  
 داريةتعديل الصالحيات للوحدات والتشكيالت اإل

تكنولوجيا المعلومات  استخدامم مع ءبما يتال
  ت.تصاالواال

٨٦.٦%        

  
  الجولة الثانية) مجموعة خبراء أسلوب دلفاي ١٢الملحق رقم (

  

  

  مكان العمل  التخصص  االسم  ت
 /الھيثم ابن -الصرفة للعلوم التربية كلية وتخطيط تربوي إدارة  جميل عبد الھادي السبتيأ.د.  ١

  بغداد جامعة
كلية التربية /  -معاون العميد للشؤون العلمية  تاريخ  أ.د.عبد الكريم خيطان الياسري  ٢

  رشد ابن
 التربية كلية  -  داريةعميد للشؤون اإلمعاون ال  طرائق تدريس  الحسينأ.م.د. أقبال عبد   ٣

  للبنات الرياضية والعلوم البدنية
  رشد ابن - التربية كلية  تربوية إدارة  علي أحمد بلسم.د.م.أ  ٤
 حصاءمدير التخطيط واإل -وزارة التربية   تخطيط تربوي  أ.م.د.عقيل عيسى موسى  ٥

  التربوي
معھد األعداد والتدريب  -وزارة التربية   تربوية إدارة  الزمأ.م.د.رجاء قاسم   ٦

  التربوي 
المديرية العامة ألعداد  -وزارة التربية   تربوية إدارة  محمد عامر جميلم.د.  ٧

  المعلمين
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Abstarct  
 .The enormous development in the information technology and 

communications system  has effected a lot of life aspects  in the 
social, economic, political, public cultural, and private 
educational aspects, as it became a big role  to easy  a lot of 
things. 
It must be said that institutions and organizations cannot be 
transmitted from the twentieth century to the twenty –first 
century unless benefited from the information technology and 
telecommunications, where this technology offers many 
advantages in various fields, and their use has become 
widespread in addition, there is a gap in the informational and 
technological aspect of the university educational institutions 
which causes the a problem must solve it that means a lack of 
infrastructure for colleges of education at Baghdad University 
for information technology and communications and a shortage 
in using technology which affects the lack of integration , the 
weakness in the integration , coordination between the 
presidency of the university and colleges of education as well as 
the lack of a unified database, which make them trapped in 
traditional practices in their work , performance and represent it 
using a manual operating system on the electronic operating 
expense in most sections of the colleges of education at the 
University of duplication of work and all this led to a waste of 
time, effort and costs involved in the works 
The reform and development process and solving  the problems 
experienced by the college at Baghdad University requires 
thinking about what's going on inside these colleges, including 
in particular the colleges of education and scientific departments 
as developments require a stand on what is happening in reality 
and the ability to draw a scientific vision of the future 
development, including laws and regulations, organizational 
structure, leadership management and staff which are not taken 
only by effective communication methods and information and 
communication technology that will contribute to facilitate 
action to reach the desired objectives of these colleges All this 
calls for action to colleges of education management 
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development at Baghdad University as a much-needed day of 
the future through research and studies that help to make the 
change, administrative, technological and cognitive 
development. All these procedures require colleges of education 
management development at Baghdad University as a much-
needed day of the future through research and studies that help 
to make the change, administrative, technological and cognitive 
development so there is a problem to be studied related to 
administrative and organizational configurations in existing 
colleges of education at the University of Baghdad is still going 
according to traditional management because it lacks the use of 
technology and effective communications in the administrative 
work in the scientific and administrative departments, as well as 
the lack of an integrated information system between these 
formations within the same college and between other 
corresponding colleges and confirms the existence of the 
weakness in the channels of communication which makes the 
performance of these colleges weak and makes them towards 
around in the way of information technology and 
communications, also need these colleges  require  a future 
vision for the development of the administrative performance of 
these colleges using this technology, all of interest to current 
research has been the subject received the attention of the 
researcher as a problem and through his work in the field 
management and information and communication technology in 
the College of Education Pure Sciences / Ibn al-Haytham 
Perhaps in the search to this subject what Breaking the obstacles 
to finding solutions to these problems in these colleges 
throughout the results of this study and its recommendations as a 
basis contributes to achieve the desired goals. Future studies and 
one of the most popular in the world Studies is today, as it has 
become spread to multiple areas in public life and that what 
makes a man more interested in the study of the future and 
recognize it is held and complexity of life which makes the 
individual need them to be more prepared. It is important to 
identify the challenges facing the educational administration at 
colleges in the use of information technology and 
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communications, including the acceleration of changes in 
quantity and quality in the business environment where the 
world is around us is fast changing the dynamic in the world 
with virtually fade temporal and spatial boundaries between 
what is old and new aims. That predictions about the impact of 
scientific and technological progress in methods of education 
and its content may lead to educational policies aimed at 
encouraging unwanted changes and alleviate what is undesirable 
and will have to strike a balance between economic and social 
factors for development impact in determining the nature of 
education and will help in particular in determining the 
importance of science and technology in determining the nature 
of education .voma there was a focus on economic progress and 
the role of science and technology to contribute to that progress, 
the education pattern will be determined by its shape on a large 
scale technology requirements. t may be useful in the study of 
the impact of technology and communication and information 
on educational administration in that they try to analyze the 
issues of current importance different and easy way to help 
overcome the administrative problems occurring in these 
institutions, since the use of information technology and 
communications in management leads to wider to get to know 
the current reality, then the field move to a better position than it 
is. And that this will not create unemployment problems in the 
work performed by an employee one where manually can be 
divided on two Or three, and the remaining time can thrust him 
into another job may mean that practically classrooms with 
fewer or provides the opportunity to teach more in smaller 
groups  that the use of modern machinery and technology in 
education will allow teachers to do other tasks which facilitates 
their work with small groups of students instead of working in a 
large number of halls. The study of such a subject is of great 
importance as a modern and trendy in this university institutions 
and of the faculties of education as well as the urgent need for 
the application of information and communications technology 
in, and look the need as well as to develop a future vision for 
Management Development in colleges of education at the 
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University of Baghdad in order to avoid the problems and 
overcome them and try to advancement administrative reality in 
it.  
The resent research included the following as bellow:- 
Information Technology has become a matter of urgency in 
university institutions and colleges of education in the 
University of Baghdad in particular 
1- The administrative development in the colleges of education 
cannot be achieved without drawing visions of the future for this 
development which is reflected in the current search 

.2- The current research could provide useful information for 
universities and colleges of education in management 
development processes and in the performance of employees  
3-The current research is represented  an important step for 
studies and later research   

  
The recent research aimed to the following:- 
1-Recognize the reality of the use of information technology and 
communications in the administrative development of the 
colleges of education at the University of Baghdad. 

2-Develop a future vision for Management Development using 
information and communications technology 
 The current research is limited to the deans of faculties of 
education at the University of Baghdad and their assistants, 
heads of scientific departments and directors of divisions and 
administrative units for the academic year 2014-2015 
It consists of the research community of deans and their 
assistants and the heads of academic departments and directors 
of the divisions and units and management's (242) people 
including (5) Deans and (14) Associate Dean and (27) the 
President of the scientific department and (43) Director of 
Administrative Division and (153) Director administrative unit 
in the faculties of the University of Baghdad for the academic 
year of Education (2014-2015).  
It was chosen a sample of (169) members of the research 
community has taken into account the total distribution by 
researcher contrast and the difference in the layers of the 
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research community where office job and place of work, where 
the sample rate to represent the research community (70%) and 
stratified by random way. The researcher has built a tool to 
search one of them to get to know the reality of the use of 
information technology and communications in the 
administrative development of the colleges of education at 
Baghdad University and other private development of a future 
vision for administrative development of the use of information 
technology, telecommunications by Delphi manner, where the 
search results showed that there was a weakness in the reality of 
the use of information and communication technologies in 
administrative development as well as indicators out the future 
vision of the reality of the use of information technology and 
communications in the administrative development of the 
colleges of education in the University of Baghdad. 

. The researcher has put a number of conclusions related to 
research as well as a set of recommendations and proposals, 
including 
1- The colleges of education suffer from weakness in 
infrastructure and requirements relating to information and 
communications technology 

.2- The reality of the use of information and communication 
technology in education colleges weak and did not reach the 
desired level of it in these institutions 
3-The lack of specific and clearly defined vision for the process 
of administrative development in the colleges of education the 
University of Baghdad 
4-Lack of values and culture of this technology among workers 
in these colleges  

 
Recommendations  
1-The establishment of colleges of education to take paragraphs 
of this vision of the future seriously and try to apply in the 
future 
2- . Provision requirements and the creation of supporting 
possibilities for applications such as this concept including 
resources, infrastructure, and other supplies  
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3-Selection of professionals thoroughly trained and applications 
of information technology, communications and access to the 
best results for Management Development  
The suggestions 
1-Studying the obstacles to the application of information and 
communication for colleges of education technology at the 
University of Baghdad 
2-studying the identification of  the problems and obstacles of 
administrative development in the colleges of the University of 
Baghdad. 

3-A study of building a future vision for Management 
Development in the colleges of the University of Baghdad using 
information and communications technology. 

4- Studying a comparative between the colleges of education in 
different universities to measure the level of use of information 
and communication technology. 

 
5-Studying the identification the relationship between e-
governance applications and management development in 
academic institutions. 
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