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مهارات التخطيط االسرتاتيجي املتحققة يف تنظيم االدارة الصفية من 
 وجهة نظر تذريسيي وتذريسيات اجلامعة

 د. منال محمد إبراىيم مان                        أ.م.أ.د. شذى عادل فر 
Shatha.farman@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 

manal.mohammed@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 

 جامعة بغداد/ كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية
 الممخص:

 ييدف البحث الحالي الى التعرف عمى :
التعرف عمى الفقرات المتحققة والفقرات غير المتحققة من خالل استخراج الوسط المرجح والوزن المئوي  -1

 ميارات التخطيط االستراتيجي في تنظيم االدارة الصفية . لكل فقرة من فقرات مقياس
 في تنظيم االدارة الصفية. التعرف درجة ميارات التخطيط االستراتيجي الساتذة الجامعة -2
في جامعة بغداد  تبعا  تنظيم االدارة الصفيةالتعرف عمى درجة ميارات التخطيط االستراتيجي  -3

 .لمجنس
 ولتحقيق اىداف البحث تم فرض الفروض االتية:

ال توجد فروق ذوات داللو احصائيو بين متوسط تقديرات عينة الدراسة دور ميارات التخطيط االستراتيجي  
اعتمد البحث  لصفية تعزى لمتغير الجنس )تدريسيي وتدريسيات جامعة بغداد(المتحققة في تنظيم اإلدارة ا

( تدريسي 222الحالي اختيار عينة البحث التطبيقية عمى طريقة العينة الطبقية العشوائية ، إذ تم اختيار )
فيما يخص أداة  البحث  .( إناث122( ذكور و)122وتدريسية موزعين بالتساوي عمى وفق متغير الجنس )

قامتا الباحثتان ببناء مقياس ميارات التخطيط االستراتيجي باألعتماد عمى اىداف البحث ومتغيراتو والرجوع 
( فقرة 33الى الدراسات السابقة واالخذ باالراء الخبراء والمختصين في ىذا المجال ، وقد تكون المقياس من )

عادة ، احيانا ، أبدا ( النو يعد من اكثر المقاييس استخداما لسيولة فيمو  )واستخدام مقياس بثالثة بدائل 
( لمفقرات.وبعد استخراج الخصائص القياسية لممقياس واستخدام 1,2,3وتوازن درجاتو وتاخذ التصحيح )

 الوسائل االحصائية :  
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 مربع كاي لتعرف أراء الخبراء في صالحية المقياس. -1
 لمعرفة صدق الفقرات و الثبات بطريقة اعادة االختبار.معامل ارتباط بيرسون  -2
 االختبارات التائية لعينتين مستقمتين لتعرف القوة التمييزية لمفقرات. -3
 االختبارات التائية لعينة واحدة لتعرف درجة ميارات التخطيط االستراتيجي .  -4

ات التي تم تحقيقيا والفقرات تحقيقا لميدف االول وىو التعرف عمى الفقر  -1إليو ابحث  واىم ما توصمت
غير متحققة من خالل استخراج الوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات المقياس التي تم تطبيقيا 
عمى أساتذة جامعة بغداد إذ تبين من خالل التحقق الوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات 

تحقيقًا لميدف  -2( فقرة غير متحققة .14ة جامعة بغداد و)( فقرة متحققة لدى االساتذ 18المقياس  ان )
الثاني  من اىداف البحث الحالي الذي ينص عمى تعرف درجة ميارات التخطيط االستراتيجي الساتذة 

( تدريسي  222الجامعة تم حساب متوسط الدرجات واالنحراف المعياري  لجميع افراد العينة البالغ  عددىم) 
( كما تم  112,12( وبانحراف معياري قدرة ) 127,23المتوسط الحسابي لدرجاتيم )  وتدريسية ، إذ بمغ

( واختبرت 66حساب المتوسط الفرضي لدرجات مقياس ميارات التخطيط االستراتيجي  وكان مقدارة  )
من  ( ىي أكبر2,72الفروق باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة.ان القيمة التائية المحسوبة البالغة ) 

(  توجد فروق ذات داللة 199( وبدرجة حرية ) 2،25( عند مستوى داللة ) 1,99الجدولية البالغة ) 
إحصائية لدى أفراد العينو وذلك بسبب متوسط درجات العينة اكبر من المتوسط النظري مما يدل عمى وجود 

ثالث الذي ينص عمى تعرف تحقيقًا ليدف  ال-3تاثير ميارات التخطيط االستراتيجي الساتذة الجامعة . 
درجة ميارات التخطيط االستراتيجي  في جامعة بغداد  تبعا لمجنس ( قامت الباحثتان بتطبيق المقياس  

( تدريسية   122( تدريسي  و ) 122( تدريسي وتدريسية  ، بواقع )222عمى عينة البحث الحالي والبالغة )
( درجة، 8.14( درجة  وبانحراف معياري )128.5إذ بمغ متوسط درجات التدريسين عمى المقياس )

( درجة 6.85( درجة وبانحراف معياري قدره )123.16ومتوسط درجات التدريسيات عمى المقياس  )
وتحقيقا لذلك استعممت الباحثتان االختبار التائي لعينتين مستقمتين. كما يتضح ان القيمة التائية المحسوبة 

( عند مستوى داللة  1.98من القيمة التائية الجدولية والبالغو ) ( درجة وىي اكبر26.93التي بمغت  )
( ، ولصالح المتوسط العينة الذكور ، مما يدل عمى تاثير ميارات التخطيط 198( وبدرجة حرية )2.25)

االستراتيجي عمى الذكور اكثر من االناث يرجع ذلك الن االساتذة الذكور اكثر اطالعا عمى ميارات 
 اتيجي . التخطيط االستر 
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( درجة وىي اكبر من القيمة التائية 12.64يتضح من الجدول ان القيمة التائية المحسوبة التي بمغت  )
( ، مما يدل عمى وجود اثر 198( وبدرجة حرية )2.25( عند مستوى داللة  )1.98الجدولية والبالغو )

 .ا عمى الذكورميارات التحطيط االستراتيجي  عمى االناث  ولكن بنسبة اقل من تاثيرى
 .تان جممة من التوصيات والمقترحاتوفي ضوء النتائج اوصت الباحث

 ميارات، التخطيط االستراتيجي، تنظيم االدارة الصفية (.الكممات المفتاحية: )
Strategic planning skills achieved in the organization of classroom 

management from the point of view of the university's male and 

female teachers 

Dr. Shatha Adel Farman              Dr.. Manal Mohamed Ibrahim 

University of Baghdad/ College of Education Ibn Rushd for 

Human Sciences 

Abstract: 

  The curreint researching aim to identifly: 

 1- Identify the achieved and unrialized paragraphs by extracting the weighted 

mean and the percentage weight for ieach paragraphic of thie strategic planning 

skills scal  in the organization of classroom management. 

 2- Identifying the degree of strategic planning skills for university professors in 

organizing classroom management. 

 3- Identifying the degree of strategic planning skills organizing classroom 

management at the University of Baghdad according to gender. 

 In order to achieve the objectives of the research, the following hypothesis was 

imposed: 

           There are no statistically significant differences between the average 

estimates of the research sample. The role of strategic planning skills achieved in 

organizing classroom management due to the gender variable (Teachers of the 

University of Baghdad) 

 The current research relied on the selection of the applied research sample on the 

stratified random sampling method, as (200) male and female teachers were 

selected equally distributed according to the gender variable (100) males and 

(100) females. 

 With regard to the research tool, the two researchers built a scale of strategic 

planning skills based on the objectives of the research and its variables, referring 

to previous studies and taking the opinions of experts and specialists in this field. 
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The scale may consist of (33) items and the use of a scale with three alternatives 

(usually, sometimes, never) because it is one  The most commonly used scales for 

ease of understanding, balance of scores, and (1,2,3) correction for paragraphs. 

And after extracting the standard characteristics of the scale and using statistical 

means: 

 1- Chi-square to know the opinions of eixperts on the validity of the scale. 

 2- Pearson correlation coefficient too fond oeut the validity of the items and the 

reliability by the re-test method. 

 3- The t-test of two independent samples to determine the discriminatory power 

of the parigaphs. 

 4- The T-tests for one sampl to know the degree of strategic planning skills. 

 The most important findings of the research 1- In order to achieve the first goal, 

which is to identify the items that have been achieved and the items that are not 

achieved by extracting the weighted mean and the percentile weight for each 

paragraph of the scale that were applied to the professors of the University of 

Baghdad, as it was found through verification the weighted mean and the 

percentile weight for each  Paragraph of the scale items that (18) are achieved by 

the professors at the Uniiversity of Baghdad and (14) are not achieved.  The 

number of them is (200) male and female teachers, as the arithmetic mean of their 

scores was (107,23) and with a standaird deviiation of (112,12), and the 

hypothetical mean of the degrees of the strategic planning skills scale was 

calculated and it was (66) and the differences were tested using the T-test for one 

sampl.  The calculated   value of (2.70) is greater than the tabular amount of (1.99) 

at the level of significance (0.05) and with a degree of freedom (199).  Theoretical 

average, which indicates the presence of the impact of strategic planning skills for 

university professors.  3- In order to achieve the third objective, which states that 

the degree of strategic planning skills at the University of Baghdad is known 

according to gender.  The scale is (108.5) degrees, with a standard deviation of 

(8.14) degrees, and the average scores of female teachers on the scale are (103.16) 

degrees, with a standard deviation of (6.85) degrees. To achieve this, the 

researchers used the T-test for two independents sampl.  It is also clear that the 

calculated t-value, which reached (26.93) degrees, is greater than the tabular t-

value of (1.98) at the level of significance (0.05) and with a degree of freedom 

(198), and in favor of the average sample of males, which indicates the effect of 

strategic planning skills on males more than  Females, because male professors 

are more familiar with strategic planning skills. 
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 It is clear from the table that the calculated t-value amounted to (12.64) degrees, 

which is greater than the tabular t-value of (1.98) at a level of significance (0.05) 

and a degree of freedom (198), which indicates the presence of the effect of 

strategic planning skills on females, but at a lesser rate than their impact.  on 

males. 

 In light of the results, the researchers recommended a number of 

recommendations and suggestions. 

Keywords: (skills, strategic planning, organization of classroom management). 

   
 الفصل االول

 التعريف بالبحث
 :مشكمة البحث

الذي  ال يتمكن من ادارة صفو ال يتمكن من ادارة نفسو واالخرين ، اىمية ادارة           
التدريسي العنصر االساسي في العممية التعميمية كونيا تعتمد عمى شخصية التدريسي 
واسموبو وتعاممو مع الطمبة بداخل القاعة الدراسية والذي يعد عضو الييأة التدريسية في 

احد عناصر المجتتمع االساسيو يؤثر ويتاثر فييا بشكل حيوي ولو الدور  التعمم الجامعة
الكبير في تربية وتعميم الطمبة وارشادىم وتوجيييم بشكل مباشر او غير مباشر كونو ىو 
العنصر الذي يتفاعل معو الطمبة ويكتسبون خبراتيم ومعارفيم ومياراتيم واتجاىاتيم من 

الرقمية التعوض تماما وجود التدريسيي في قاعة الدرس, طريقو ميما تطورت تقنات التعمم 
ومن ىنا برزت اىمية االدارة الناجحة لغرفة الصف التي تجنب التدريسي الوقوع في االخطاء 
والذي يعمل بكل جيد وطاقة لممحافظة عمى تقدم العممية التعممية لتحقيق اىداف الدرس 

الكبيرة تشغل بال الكادر التربوي النيا  وتوفر النظام واالنضباط التي تعد من المشكالت
استنفذت اوقاتيم وجيودىم والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسموكيات غير المرغوبة فييا عند 
طمبة الجامعة وذلك الختالف بيئاتيم التي يأتون منيا، واشارت دراسات عدة في السنوات 

التخطيط االستراتيجي التي يدير بيا االخيرة تنبيو االكاديميون والتربويون الى اىمية ميارات 
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التدريسي الموقف الصفي وتنظيمو بطريقة فعالة ومجدية. والبد ان تتوافر ىذه الميارات عند 
 كل تدريسيي التخطيط وضبط وادارة صفو والمساىمة في تحقيق االىداق المخطط ليا.

،  2212مد ، مح 2228وىذا ما اكدتو كل من دراسة )الناصري والفرطوسي           
( والباحثتان تدريسيتان في احدى الجامعات العراقية وشعرتا باىمية ادارة 2222ىالل 

التدريسي لمقاعة الدراسية سواء كانت واقعية او افتراضية ويعد عممًا، وتعتمد ىذه االدارة عمى 
ما يمتمكو التدريسي من ميارات وقدرات شخصية وما لديو من مواىب ذاتيو واستعدادات 

صية يتمتع بيا وكذلك االبداع واالبتكار واختالف انماطو واساليبو اي يستعمميا في اداره شخ
صفو وقدرتو عمى مواجية العقبات التي تواجيو كل يوم او كل محاضرة ويعد استطالع 
الباحثان لعدد من تدريسيي الجامعة حول مشكالتيم في ادارة قاعاتيم الدراسية االفتراضية 

العديد من المشكالت والعقبات الكثيرة في انضباط وىدوء وحفظ النظام عدم  والحقيقية وجدنا
االلتزام بالتعميمات يعود الى واقع المؤسسات التعميمية وضعف تخطيطيا بصورتو الحديثة 
استراتيجيا ، والوقوف عمى مواطن القوة و الضعف لذا اصبح ضرورة التعرف عمى ميارات 

عند تدريسيي الجامعات واستغالل كل االمكانات البشرية  التخطيط االستراتيجي المتحققة
والمادية لموصول الى االىداف والنتاجات التعميمية المرغوبة وتحاول ىذه الدراسة االجابة عن 

 االسئمة االتية:
ما ميارات التخطيط االستراتيجي المتحققة في تنظيم االدارة الصفية عن تدريسيي  -1

 وتدريسيات جامعة بغداد.
ىل تختمف ممارسة تدريسي وتدريسات جامعة بغداد لجيات التخطيط االستراتيجي  -2

 لميارات حفظ النظام وادارة الصف باختالف كل من الجنسين ؟
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 اهمية البحث :    
ليا دور كبير في اعداد  تعد الجامعة مكون اساسيا من مكونات النظام التعممي       

كفاءات بشرية في مجاالت مختمفة سواء كان تكويني او معرفي وعمى مسوى ميارات 
اجتماعية او فردية وبذلك فدورىا االساسي في تحسين العممية التربوية والعمل عمى تحديثيا 

 واحداث تغييرات كثيرة فييا بكافة العموم والحقول المعرفية.
أبعادىا االساسية االستاذ والطالب والمنيج الدراسي يجب الوقوف عنيا والعممية التعميمية ب

لكل ما تبرزه ساستيا لمتعميم ألي بمد او وفق فمسفتيا التربوية، كون ىذه العناصر  بتبصر
تتاثر وتتفاعل بعضيا مع البعض االخر من طريق االعتماد عمى حفظ النظام واالدراة 

 (2: 2214لمصف بشكل ناجح. )عبدالحكيم ، 
وبعد التخطيط الركيزة االولى في االدارة الفاعمة والناجحة من طريقة تتحقق اىداف العممية 
التعميمية المرتبطة بوجود العنصر الفعال الذي يقع عمى عاتقو ميام اعداد وتكوين االجيال 

عمية الصاعدة ، فالتدريسي الجامعي وادارتو لمقاعة الدراسية وقدرتيا عمى اعداد دورة بكل فا
واقتدار والذي يكرس جيوده الي فرص تعميمية اكثر مالئمة لطمبة من طريق فعالياتو داخل 

 (36-31:  2219قاعتو الدراسية وخارجيا. )محمود الميدي ، 
ويعد مفيوم االدارة الصفية من المفاىيم الحديثة وكل ما يبذل من جيد داخل القاعة الدراسية 

تحقيق االىداف التعميمية وان يكون مخطط لو باتقان كما بتوفير مناخ تعميمي مالئم لغرض 
يرتبط ىذا المفيووم بالعممية االدارية ويجعل التدريسي يمارس دوره االداري في غرفة الصف 
بكل أجراءاتو المنظمة اداريًا تخطًط وتنظيمًا وانضباط إذ يقوم بممارسة عمميات القيادة 

 2005 ، تحقيق االىداف الموسومة )محمد ، وحوالةاالدارية الناجحة لكي يساعد الطمبة في 
:35) 
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الدراسية لمراحل ، يحددىا لقيادة القاعة الدراسية ، لغرض  ويقسم التدريسي وقت المحاظرة
اتاحة الفرصة لمطمبة بممارسة ىذه القيادة كمجموعات داخل الصف الدراسي، والمشاركة في 
ادارة المجموعات وزيادة انتاجيتيم ورفع مستوى تحصيميم، وتحمميم المسؤولية الجماعية من 

 قبل الطمبة انفسيم.
ر اساسي داخل القاعة الدراسية متفاعل عن طريق ارسالو رسال فورية ويعد التدريسي مصد

الى الطمبة .ولكنيم يعدون مصدر تفاعل داخل القاعة الدراسية وىذا بدوره امر ميم واساسي 
لمعمميتينًا تأثر وتأثيرًا او تفاعاًل بين الطرفين كما يوفر فرصة لمعالجة المشكالت التي يعاني 

 ( 9:  2214ب داخل القاعة الدراسية)عبدالحكيم, منيا التدريسي والطال
وادارة التدريسي لمقاعة الدراسية باالضافة الى الميام والواجبات الكثيرة لتحقيق االىداف 
المحدودة واتخاذه لمقرارات الرشيدة واالتكار والنفتاح في الوقت المناسب والقدرة عمى مواجية 

اًل المناسبة ليا، كل لك تعد من العوامل الميمة العقبات التي تحدث بالمحاضرة وايجاد حمو 
 النجاح الدرس .

عمما ان بعض التدريسيين ييتمون فقط بالمادة العممية وتحفيزىا وعند القاء المحاضرة      
 وتوضيحيا يكون الطالب في واد اخر وبيذا يعد التريسي غير متمكن من أدارتو.

دارة القاعات الدراسية ونستنتج مما سبق أن أىمية التخطيط االسترا تيجي في ضبط وتنظيم وا 
 في الجامعات العراقية مماياتي:

دارة القاعات  .1 امتالك التدريسي الكفايات أو المياراات الالزمة في ضبط وتنظيم وا 
 الدراسية بفاعمية وماليا من دور في تنشيط عمميتي التعمم والتعميم. 

فر عند التدريسي الجامعي تعد ميارات التخطيط عنصر أساسي يفترض أن يتوا .2
وتأثيرىا المباشر عمى الطمبة في ممارسة وتطبيق األنشطة التعميمية في داخل الصف 

 الدراسي . 
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دارة قاعتو الدراسية ويعود الى التأثير الذي يحدثو  .3 دور األستاذ الجامعي في تنظيم وا 
 التعميمية في أعداده وتدريبو لمشريحة التعميمية في مختمف الجامعات أو المؤسسات

المراجعة المستمرة لتطوير البرامج التربوية التأىيمية التي تقود مؤسستنا التعميمية نحو  .4
تحقييق أىدافيا عن طريق تحسين استعمال التكنموجيا و البحث العممي واألبداع والتميز 
ي واالبتكار وتطور المقررات الدراسية في الجامعة بما يتوافق مع ما يتطمبو الواقع العمم

 لمسوق.
مواجية تحديات مستقبل ليضمن نجاحو في مواجية ىذه الصعوبات المتوقعة  .5

ومقاومة النظم واألساليب القديمة واعتماد ميارات التخطيط االستراتيجي الذي يشكل العمود 
 الفقري الي جامعة واالعتماد عمى األدوار التي يقوم بيا األستاذ الجامعي.

لمدراسات السابقة فضال عن ندرة الدراسات حول  ما يمكن أن تضيفو ىذه الدراسة .6
 ميارات التخطيط االستراتيجي وتوظيفو داخل القاعات الدراسية.

 *اىداف البحث : ييدف البحث الحالي الى التعرف عمى :    
التعرف عمى الفقرات المتحققة والفقرات غير المتحققة من خالل استخراج الوسط  - 1

ميارات التخطيط االستراتيجي  فقرة من فقرات مقياس           المرجح والوزن المئوي لكل
 في تنظيم االدارة الصفية .

في تنظيم االدارة  التعرف درجة ميارات التخطيط االستراتيجي الساتذة الجامعة -2
 الصفية.

في جامعة  تنظيم االدارة الصفيةالتعرف عمى درجة ميارات التخطيط االستراتيجي  -3
 لتحقيق اىداف البحث تم فرض الفرضية االتية:.و بغداد  تبعا لمجنس
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ال توجد فرق ذات داللة احصائيًا بين متوسط تقديرات العينة دور ميارات التخطيط *
االستراتيجي المتحققة في تنظيم اإلدارة الصفية تعزى لمتغير الجنس )تدريسيي وتدريسيات 

 جامعة بغداد(

 * حدود البحث: 
 يتحدد ىذا البحث عمى ما يمي :

  2221-2222الحدود الزمانية :  العام الدراسي  -1
 الحدود المكانية : جامعة بغداد . -2
 .التدريسية التابعة لجامعة بغداد الحدود البشرية : استجابات عينة من اعضاء الييأة -3
 تحديد المصطمحات:*
 ميارات التخطييط االستراتيجيي: -1

بانيا" تنمية وتكوين الخطط طويل االجل لمتعامل بفعالية مع  : 2229عرفو ماىر        
الفرص والتيديدات الموجودة بالبيئة الخارجية المحيطة بالمؤوسسة ، في ضوء مصادر القوة 
والضعف لمموارد التي تمتمكيا المؤوسسة في بيئتيا الداخمية ، يتضمن كذلك دراستيا 

:  2229شكيل االستراتيجيات". )ماىر، وصياغة االىداف الممكن تحقيقيا، وتطوير وت
193 ) 
بانيا "عممية مستمرة تستند الى فيم واقعي وعميق لما يدور في  ( :2222عرفو عتوم )     

بيئة الجامعة الداخمية ، والتعر ف الى نقاط القوة والضعف فييا ، وامكانية التعرف الى بيئة 
بدائل وخيارات عديدة ، يمكن من  الجامعة الخارجية لمضرورة تواجد برنامج عمل يطرح

خالليا اتباع الوسائل التي تصل الى مرحمة التميز ، وتقويميا بصفة مستمرة وبطريقة عممية 
تمكن من استشراق ىذه المتغيرات حتى يمكن بناء استراتيجيات مالئمة قابمة لمتنفيذ واعادة 

 (  421:  2222تنظيميا والنظرة الشاممة لممتغيرات المحيطة بيا" )عتوم ، 
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:بانيا )المسار الذي تختاره عضو الييأة التدريسية لتحقيق االىداف عرفتو الباحثتان إجرائيا   
المحددة وكفائتو وفاعميتو في التخطيط والتنظيم الدارة الصف في لتطور عمميو صناعة 
القرار وتطوير المناخ الصفي وتأدية أدوار متعددة والحرص عمى التميز والتخمص من 

 لتعقيدات والتناقضات بكل جزئياتيا وتحسين جودة مخرجاتيا لدى طمبة الجامعة(.ا
  االدارة الصفية :-2
بانيا "اإلجراءات التنظيمية التي تيدف الى ايجاد  (2228عرفو الناصري والفرطوسي )   

المتفاعمة معا داخل غرفة الصف من اجل تحقيق اىداف تعميمية  وتنظيم فعال لمعنناصر
 ( 422:  2228مرغوبة وعمى وفقًا لمعايير يتم الوصول ليا"  ) الناصري والفرطوسي ، 

"مجموع االنشطة يسعى ليا المعمم عن طريقيا الى خمق  (2214عرفو عبد الحكيم)   
وتوفير جو صفي تسوده العالقات االجتماعية االيجابية بين المعمم وتالميذه وبين التالميذ 

 (2:  2214انفسيم ".)عبدالحكيم ، 
) مجموع من االنشطة االساسية يمارسيا عضو الييأة التدريسية  : عرفتو الباحثتان إجرائيا   

الصف الدراسي لكميات جامعة بغداد وما يتصف بفاعمية وكفاية من طريق توافر  داخل
الظروف التدريسية مالئمة لتمكين طمبتيم من اىداف العممية التدريسية ومشاركتيم في ادارة 
المجاميع الصفية لغرض زيادة انتاجيتيم التحصيمية، ورفع درجة المشاركة في ترتيب وتنظيم 

يا في قيادة ادارة المناخ التنظيمي الصفي ، قدرتو في تزويدىم يتغذية وتييئة الظروف جميع
راجعة عن ادائيم وخمقو جوا تربويا ومناخا مالئما وتحقيق االىداف التعميمية المستوحاة 

 وقدرتو عمى حل المشكالت االدارية الصفية( . 
التدريس في : ىم شخصيات من الذين يزاولون  مينة  تدريسيي وتريسيات جامعة بغداد 

جامعة بغداد او )كميات عممية وانسانية في جامعة بغداد ( لمن يحمل درجة الدكتوراه 
 والماجستير بمختمف االلقاب العممية من مدرس مساعد، مدرس ، استاذ مساعد ، استاذ( 
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 الفصل الثاني
 الخمفية النظرية ودراسات سابقة

لقاعات الدراسية الجامعية كان واليزال من أن العناية بتطور ورقي العممية التعميمية داخل ا
مساعي القائمين في المؤسسات التعميمية المختمفة في اغمب جامعات العالم وعضو ىيأة 
التدريس ىو األساس في بناء ىذه العممية وضمان جودتيا ومخرجاتيا لذلك ُيَعد تطوير 

و يعد عامود أساسي في ميارات التخطيط االستراتيجي لدى أعضاء الييأة التدريسيو والطمب
 تطوير العممية التعميمية التعممية في الجامعات العراقية  

 أوال: مهارات التخطيط االستراتيجي :
يتصف ىذا العصر بسرعة التطور واالزدىار المعرفي والشبكات العنكبوتية        

يادة المنافسة بين واإللكترونية والتكنموجيو ىذا التطوير السريع الذي يشيده العالم أدى الى ز 
الموؤسسات التعميمية لمواجية احتياجات المجتمعات ولمتغمب عمى كل متغيرات ومنيا لتنظيم 
دارة القاعات الدراسية الجامعية ، فاليدف منو تعزيز عممية التكيف واالنسجام مع القاعات  وا 

ات التخطيط الدراسية داخل الجامعة التي تغمب عمييا طابع التطور والتغيير, وتعد ميار 
االستراتيجي تستند الى فيم واقعي وعميق لما يدور في القاعات الدراسية والتعرف عمى 
مواطن قوتيا وضعفيا وصعوباتيا واىم بدائل المعينة ألدارتيا بشكل متوازن والذي يمكن من 
نجاح التدريس في تطبيقو لمميارات التخطيطية والقدرة عمى امتالك رؤية استراتيجية جيدة 

ول التطمعات المستقبمية في تحديد مكانة المؤسسات التعميميية وما تطمح الوصول لو في ح
( ,كما ىي عممية شاممة تقوم عمى رؤى مستقبمية 223-221: 2219المستقبل ) عتوم ، 

والقدرة عمى معرفة عمى متغيراتيا التي ترتبط بإدارة وتنظيم داخل وخارج القاعات الدراسية 
 (27: 2226الجودة الشاممة ) الدجنى ،  بما يحقق متطمبات
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كذلك ترى الباحثتان أن عممية الربط بين التخطيط االستراتيجي وتنظيم اإلدارة الصفية بما 
دارية ووظيفية وتعميمية وتنسيقية ورقابية ومجيودات تقويمية تؤدي  يحتويو من أنشطة فنية وا 

من قبل عضو ىيئة التدريس ويعد  الوظيفة من طريق التأثير عمى سموك المتعمم أو الطالب
كييكل نشاط يتحقق من طريقو األغراض التربوية وتمارس فيو أدوار متعددة ، تعميمية 

 وحضارية وتثقيفية كجزء من التخطيط التربوي .
 من المبادئ األساسية لعممية التتخطيط االستراتييجي :

البد أن يكون تخطيطًا مبنيًا عمى حاجات حقيقية يقوم بيا عضو الييئة التدريسية من  .1
مكانيتو لغرض معالجة نقاط الضعف  طريق البيانات التي يحصل عمييا وفقا لقدراتو وا 

 والقوة. 
أن تكون األىداف واضحة ومحددة وتطبق أو تنفذ عمى ارض الواقع داخل القاعة  .2

 الدراسية 
طيط األستراتيجي مرنا لمعالجة كل المعوقات غير المألوفة داخل أن يكون التخي .3

 القاعات الدراسية. 
يتضمن التخطيط إجراءات ميمة كالتقويم البدائي والتكويني والنيائي )عبد الحكيم ،  .4

2214 :18) 
دارة الصفوف الدراسية :  مهارات التخطيط االستراتيجي وعالقتها بتنظيم وا 

أن ميارات التخطيط االستراتيجي تركز عمى تحقيق األىداف المطموبة في فترة زمنية    
محددة واالىتمام بالنشاط المستقبمي من طريق نظرة عضو الييأة التدريسية الى األمام في 
توقع األحداث واألعداد لكل طارئ ورسم الخطط واألنشطة وتقويم تتابع منظم لتحقيق 

             ( 75:  2229لمطموبة وتعد كميارات متكاممة) الكرخي ، األىداف التعميمية ا
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كما تعد" كصورة ذىنية تخيمية مؤثرة عاطفيا تركز عمى الطموحات المتجية نحو        
 التميز والتفوق واألبداع "

( وطموح أو رؤى مستقبمية يسعى أعضاء الييأة 75، 18،37:  2222طامين ، ) الق    
التدريسية لتحقيقيا واقعيا وتحدد ليا مكانة لمؤسسة التعميمية وما طمحت ليا مستقبال" تتسم 
بالطموح والتحدي والنمو والشمولية والواقعية وقابمة لمقياس تعكس وجية المؤسسة 

 (33:  2214االستراتيجي . ) أبو حسنة ، 
 الميارات المتعمقة بتوفير أجواء التنظيم واإلدارة الصفية الفعالة :

عممية إدارة القاعات الدراسية وبشكل خاص بالنسبة لمتدريسيين الجدد، تعد عممية تتطمب   
وعي وعناية كبيرين، فالكثير منيم يضيعون وقت الدرس أو المحاضرة في تنظيم القاعة 

يجابا، فيي عممية ليست جامدة بل ىي ديناميكية متنوعة الدراسية وضبطيا مما يؤ  ثر سمبا وا 
متأثرة بعوامل عدة منيا خصائص الطمبة وطبيعة المادة الدراسية والتدريس الجامعي 

 (22: 2218واإلمكانات المتوفرة فييا )عمي، ياسين، 
في أعداد وتتمثل أىداف التعميم الجامعي في جامعاتنا العراقيو عامة وبغداد خاصة     

كسابيم الميارات والقدرات المتنوعة وتنمية دوافعيم وتمكنيم من  وتأىيل الطمبة المطبقين وا 
تطوير البحث العممي وأعداد كفاءات والكوادر ذوي اختصاصات مختمفة ولممجاالت العممية 
م واإلنسانية وتقدم الخدمات العممية والفنية في مجاالت التعميم كافة لكل من القطاع العا

والخاص ومشاركتيم في تطوير المناىج الدراسية وفقًا مع الحتياجات المجتمع. )ضحاوي 
 (227: 2211والمميجي، 

 مشكالت اإلدارة الصفية  :   
نما     أن  االنضباط الصفي ال يعني جمود الطمبة وانعدام الفاعمية والنشاط  داخل الصف وا 

نفسيم بأنفسيم ،اليجاد صف فعال، يوجو يسعى المربون الى مساعدة الطمبة لكي يضبطوا ا
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استثارات  صادمة لمطالب أي وضعو في موقف المتسائل من طريق تقسيم الطمبة عمى 
مجموعات صغيرة حسب الموقف التعميمي واستعمال استراتيجيات متنوعة وأساليب وأنماط 

ية لجذب محددة ومعالجة حاالت الفوضى ومعوقات العمل المنتج اعتمادا عمى أنماط سموك
ظيار السمطة والقوة واالنتقام وعدم الكفاءة والقدرة  :  2222) قطامي وقطامي ، االنتباه وا 

 وتستنتج الباحثتان مما سبق أن ما تيدف اليو اإلدارة الصفية الفاعمة ما يمي : ( 429
 .تحقيق التنظيم واالنضباط داخل القاعات الدراسية .1
 توفير مناخ يراعي طبيعة الطمبة واحتياجاتيم النفسية والعاطفية واالجتماعية.  .2
 تنظيم كل الظروف الفيزيقية والحرص عمى عدم ترك الطمبة بدون نشاط تدريبي.  .3
 القدرة عمى توزيع الوقت حسب مايتطمب من تنظيم المحاضرة. .4
والنبرات الصوتية  التمكن من المادة العممية باستعمال انسب الحركات واإليماءات .5

 من قبل التدريسي.
 :دراسات سابقةثانيا": 

حاولت الباحثتان العثور عمى دراسة مقاربة ليذه الدراسة لم يتم العثور عمييا حسب          
عممييما تتناول ميارات التخطيط االستراتيجي في تنظيم اإلدارة االصفية واعتمدت دراستين 

 فييا متغيرات الدراسة الحالية 
 (2222دراسة )حسين  .1

 عنوان الدراسة : تصور مقترح لتطبيق التتخطيط االاستراتيجي في التعميم الجامعي المصري 
ىدفت الدراسة  : الى وضع تصور يقترح فيو الباحث كيفية تطبيق ىذا األسموب في التعميم 

 الجامعي المصري 
إجراءات الدراسة : استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي في تحميل وتفسير البيانات 

 والمعالجات المرتبطة بالتخطيط االستراتيجي 
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توصل الباحث الى ننتائج دراستو ب: تعريف لمفيوم التخطيط االستراتيجي واىم الخطوات 
امعة المصرية . ) حسين ، والمبررات التي تدعو الى أىميتو بالنسبة لمتدريسين في الج

2222  :159-212) 
 (2218دراسة )عمي، ياسين  .2

دراسة  –عنوان الدراسة : الميارات األساسية لإلدارة الصفية لدى مدرسي المرحمة االبتدائية 
 استكشافية بمدينة ورقمة ) الجزائر(

ىدفت الدراسة : الكشف عن واقع ممارسة مدرسي المرحمة االبتدائية لمميارات األساسية 
 لإلدارة الصفية 

( فقرة موزعة عمى أربعة 22إجراءات الدراسة : استخدام الباحثان االستبانة أي تكونت من )
 أبعاد واعتمد المنيج الوصفي التحميمي 

الة إحصائيا تعزى لمتغير سنوات الخبرة توصمت الدراسة الى نتائج : عدم وجود فروق د
   (1: 2218المينية)عمي، ياسين، 

  : مؤشرات الدراستين السابقتين 
ركزت حول أىمية تطبيق التخطيط االستراتيجي في التعميم  2222دراسة حسين  .1

الجامعي المصري بينما الدراسة الحالية ركزت حول ميارات التخطيط االستراتيجي المتحققة 
دارة القاعات الدراسة التابعة لجامعات العراق )بغداد(   في تنظيم وا 

درات المدرسين في المرحمة ركزت في التعرف عمى ق 2218دراسة عمى وياسين  .2
االبتدائية في إدارة وتنظيم الصفوف الدراسية بينما الدراسة الحالية ركزت في ميارات 

 التخطيط االستراتيجي المتحققة في تنظيم الصفوف الدراسية .
 -الفصل الثالث :منيجية البحث و اجراءاتو :
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سيتم في ىذا الفصل استعراض اإلجراءات التي قامت بيا الباحثتان من أجل تحقيق        
عداد ألداة  أىداف البحث والتي تتمثل في تحديد مجتمع البحث واختيار عينة ممثمة لُو وا 
يتوافر فييا الصدق وثبات لتكون صالحة  لغرض تطبيقيا عمى عينة البحث ومن ثم التحمييل 

 ئل إحصائية المناسبة.االبيانات بوسا

 أواًل: مجتمع البحث:

يتحدد مجتمع البحث الحالي  بأساتذة  جامعة بغداد ومن كال الجنسين           
(. ، اذ بمغ مجتمع البحث 2222/2221)ذكور/إناث( وحسب األحصائية  لمعام الدراسي )

، وبما ان ىدف البحث االساتذة  المتواجدين  في جامعة بغداد  ( تدريسي وتدرسية 1981)
( تدريسي وتدريسية  من 222، اختارت الباحثتان المجتمع بطريقة عشوائية إذ بمغ ) 

االساتذة وقد حصمت الباحثتان عمى ىذا المجتمع االفتراضي من خالل التطبيق االلكتروني 
 لممقياس .

 ثانيًا: عينة البحث:

ث الحالي اختيار عينة البحث التطبيقية عمى طريقة العينة الطبقية العشوائية ، إذ اعتمد البح 
( 122( تدريسي وتدريسية موزعين بالتساوي عمى وفق متغير الجنس )222تم اختيار )

 .(1( إناث والجدول )122ذكور و)
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 (1جدول )
 عينة البحث موزعة بحسب الكمية والجنس

 المجموع الجنس الكمية

 اإلناث الذكور

 50 25 25 ابن رشد

 50 25 25 ابن الهيثم

 50 25 25 الهندسة

 50 25 25 االداب

 200 100 100 المجموع

 

 ثالثًا:  أداة  البحث:

 مقياس ميارات التخطيط االستراتيجي  

لغرض تعرف مستخدمي ميارات التخطيط االستراتيجي  فقد استعانت الباحثتان بمقياس    
لالساتذة ، وبذلك قامتا الباحثتان ببناء مقياس ميارات التخطيط االستراتيجي باألعتماد ُقدم 

عمى اىداف الدراسة ومتغيراتيا والرجوع الى الدراسات السابقة واالخذ باالراء الخبراء 
( فقرة واستخدام مقياس بثالثة 33والمختصين في ىذا المجال ، وقد تكون المقياس من )
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احيانا ، أبدا ( النو يعتبر من اكثر المقاييس استخداما لسيولة فيمة وتوازن بدائل ) عادة ، 
 ( لمفقرات.3.,2.,.1درجاتو وتاخذ التصحيح )

 -المنطقّي لفقرات المقيياس  :  التحميل

ُيعدُّ الصدق الظاىري من مؤشرات صدق المحتوى الذي يمكن تحقيقو من قيام         
مجموعة من المختصين باالطالع عمى فقرات المقياس وتقويميا لمعرفة مدى صالحيتيا 
وصدقيا لقياس السمة المراد قياسيا ، وقد تم تحقيقو في البحث الحالّي من خالل عرض 

ًا من المتخصصين في العموم التربوّية والنفسية ، وطمب منيم ( خبير 12فقرات المقياس عمى )
ابداء رأييم في مدى صالحية فقرات المقياس من حيث مالئمتيا في قياس ما اعدت لقياسو 
وكذلك مدى مالئمتيا لعينة البحث الحالّي ) االساتذة في جامعة بغداد ( ، ولتحميل آراء 

( لعينة واحدة ، وعدت كل 2ل اختبار مربع كاي )كاالخبراء عمى فقرات المقياس فقد تم استعم
( وىي 2.25فقرة صالحة  عندما تكون قيمة مربع كاي المحسوبة دالة عند مستوى داللة )

%( من آراء الخبراء، في ضوء اراء الخبراء تبين ان الفقرات جميعيا 82توازي نسبة )
 صالحة كون كانت قيمة مربع كاي دالة لجميع الفقرات . 

 -ميل االحصائي لفقرات المقياس : التح
( تدريسي وتدريسية من 222تم تطبيق المقياس عمى عينة التحميل األحصائي والبالغة )    

 -اجل تحميل فقراتو احصائيا ، وتحقيقا لذلك قامت الباحثتان باستخراج المؤشرات االتية :
 -القوة التمييزية لمفقرات : – 1

( تدريسي 222اس عمى عينة التحميل االحصائي البالغة )بعد تطبيق الباحثتان المقي    
وتدريسية  ، قامتا بتصحيح اجابات الطمبة عن الفقرات ترتيب درجاتيم من اعمى درجة إلى 

%( من مجموع عينة التمييز ، 27اقل درجة ، وأختيار المجموعتين العميا والدنيا بنسبة )



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
  

 

 
350 

( 54تدريسي وتدريسية  والمجموعة الدنيا )( 54وبذلك أصبح مجموع أفراد المجموعة العميا )
تدريسي وتدريسية  ، والستخراج القوة التمييزية لمفقرات استعممت الباحثتان االختبار التائي 
لعينتين مستقمتين لداللة الفروق بين المجموعة العميا والمجموعة الدنيا ، وتبين ان جميع 

ما يشير الى ان المقياس لو القدرة عمى (، م2,25الفقرات دالة احصائيا عند مستوى داللة )
 التميز بين االفراد.

 -صدق الفقرات :  – 2
لمتحقق من صدق فقرات المقياس قام الباحثان بحساب ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية من     

( تدريسي وتدريسية ، وتحقيقًا لذلك استعمل 222اجابة عينة التحميل األحصائي البالغة )
يرسون( لقياس ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية ، واتضح ان جميع فقرات معامل ارتباط )ب

المقياس صادقة اذ كانت قيمة معامل االرتباط لكل فقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة 
 ( باستعمال االختبار التائي لداللة معامل االرتباط.2.25)

 الخصائص القياسية لممقياس :
 -صدق المقياس :  -أواًل : 
تحقيقًا لصدق المقياس، قام الباحثتان باستخراج نوعين من الصدق ، ) الصدق الظاىري     

( من عرضو عمى مجموعة من المتخصصين في العموم التربوّية والنفسية و)صدق البناء( 
من استخراج مؤشرين، ىما: )تمييز الفقرات( من استخراج القوة التمييزية لمفقرات  بين 

 دنيا ، و)صدق الفقرات( من )ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية( .المجموعتين العميا وال
 -ثبات المقياس :  -ثانيا : 

(  من اساتذة  122لمتحقق من ثبات المقياس ، ُطبَق المقياس عمى عينة الثبات  البالغة )   
في جامعة بغداد ،  تحقيقا  لذلك قامت الباحثتان باستعمال عدة طرائق من الثبات لمتعرف 

 عميو وىي عمى النحو اآلتي :
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 طريقة إعادة االختبار: – 1
عادة االختبار ، قامت الباحثتان بتطبيق المقياس لمتحقق من ثبات المقياس  بطريقة إ    

( يومًا ، 15( تدرسي وتدريسية ، وبعد مدة زمنية قدرىا )122عمى عينة الثبات والبالغة )
ُأعيد تطبيق المقياس عمى العينة نفسيا ، وبعد االنتياء من التطبيق حسب ثبات المقياس 

ول، أستعمل معامل ارتباط بيرسون  بحساب درجات ىذه العينة مع درجاتيا في التطبيق األ
( وىو معامل ثبات جيد عمى وفق 2.81بين درجات التطبيقين ، فكان معامل االرتباط )

 محك معامل التباين المفسر المشترك . 
 -طريقة الفا كرونباخ :  –2

تقوم فكرة ىذه الطريقة التي تمتاز بتناسقيا وامكانية الوثوق بنتائجيا عمى حساب          
االرتباطات بين درجات جميع فقرات المقياس عمى اعتبار ان الفقرة عبارة عن مقياس قائم 
بذاتو ويؤشر معامل الثبات اتساق اداء الفرد أي التجانس بين فقرات المقياس )عودة ، 

،  والستخرج الثبات بيذه الطريقة ، )طبقت معادلة الفا كرونباخ( عمى  (354:  2222
( تدريسي وتدريسية  ، فكانت قيمة معامل ثبات  المقياس 122درجات أفراد العينة البالغة )

 (, وىو مؤشر اضافي عمى ان معامل ثبات المقياس جيد . 2.79)
 :* مقياس ميارات التخطيط االستراتيجي بصورتو النيائية 

( فقرة وبتدرج 33بعد التحقق من صدق المقياس وثباتو، اصبح المقياس يتألف من )      
(  لمفقرات  1,2,3ثالثي لمبدائل وىي ) عادة ، احيانا ، أبدا (،وبثالث بدائل تاخذ التصحيح )

، وبذلك يحصل الطالب  عمى اعمى درجة في االجابة عن فقرات مقياس ميارات التخطيط 
( ، وبمتوسط نظري لممقياس 33( درجة واقل درجة يحصل عمييا ىي )99ىي )االستراتيجي 

 ( درجة . 66)
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 *التطبيق النيائي :     
طبقت الباحثتان مقياس ميارات التخطيط االستراتيجي  عمى أفراد عينة البحث        

مة ) ( تدريسي وتدريسية بطريقة التطبيق الكترونيا عن طريق اعداد فور 222المكونة  من )
Google form لممقياس وقامت الباحثتان بارسال الفورمة الخاصة لممقياس عمى الكروب )

الخاصة لالساتذة التي قامت الباحثتان باختيارىم  لعينة البحث وقد بمغت مدة التطبيق اربعة 
  .ايام متتالية وتم تصحيح االجابات الكترونيا

  -: *الوسائل االحصائية 
 راء الخبراء في صالحية المقياس.مربع كاي لتعرف أ -1
 معامل ارتباط بيرسون لمعرفة صدق الفقرات و الثبات بطريقة اعادة االختبار   -2
 االختبار التائي لعينتين مستقمتين لتعرف القوة التمييزية لمفقرات . - 3
 االختبار التائي لعينة واحدة لتعرف درجة ميارات التخطيط االستراتيجي   . - 4

 الرابع / عرض النتائج وتفسيرىا *الفصل 
تناول ىذا الفصل عرض النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي عمى وفق أىدافُو ومناقشتو 
تمك النتائج وتفسيرىا في ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري المعتمد ومن ثم الخروج 

 بتوصيات ومقترحات في ضوء تمك .
ل وىو التعرف عمى الفقرات التي تم تحقيقيا والفقرات غير اليدف االول : تحقيقا لميدف االو 

متحققة من خالل استخراج الوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات المقياس التي 
 ( .2تم تطبيقيا عمى أساتذة جامعة بغداد  وكما مبين في الجدول )
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 (2الجدول )
 والوزن المئوي الفقرات المتحققة والغر متحققة حسب الوسط المرجح

الوزن  الوسط المرجح التسمية الفقرات ت
 المئوي

 74 2.22 متحققة احصل عمى انتباه الطمبة قبل اعطاء التعميمات 1

 80.33 2.41 متحققة انتظر حتى ينتبو الطمبة بدل من الحديث والثرثرة  2

 77.67 2.33 متحققة اسرع في اعطاء الواجب لمطمبة  3

 77 2.31 متحققة اعطي توجييات واضحة ومحددة  4

 37.17 1.13 غير متحققة اقوم بوضع حدود زمنية واضحة  النجاز الواجب  5

 75.67 2.27 متحققة انقل بين الطمبة في المحاضرة  6

اقوم بمحادثات ونقاشات خاصة قبل وبعد انتياء  7
 المحاضرة 

 72 2.16 متحققة

 84 2.52 متحققة اجسد المياقة والتيذيب  8

 37 1.11 غير متحققة استخدم صوتا ىادئا في الصف الدراسي  9

استخدم مجموعة متنوعة من االشارات لتذكير  10
 الطمبة  بالسموك 

 81 2.43 متحققة

 48 1.44 غير متحققة اعمم الطمبة باشاراتي  11

 43 1.29 غير متحققةاثري صفي الدراسي بالممصقات والوسائل المرئية  12
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 ذلك لتحسين تحفيز الطمبة  وماالى

اقوم بازالة عوامل التشتت من صفوف الطمبة   13
 لتحسين انتباىيم

 67.33 2.02 متحققة

انا عمى دراية بتاثيرات مالبسي وصوتي وحركاتي  14
 عمى سموك الطمبة 

 28.33 0.85 غير متحققة

 38 1.14 غير متحققة استخدام اسماء الطمبة بطريقة ماىرة لجذب االنتباه  15

استخدام التقارب الجيدي لتحسين التحكم في  16
 الصف الدراسي

 31 0.93 غير متحققة

اشارك التوقعات االيجابية  لمسموك الجيد في  17
 الصف الدراسي

 73 2.19 متحققة

 44.67 1.34 غير متحققة لدي قواعد واضحة ومحددة اقوم بتدريسيا لطمبتي  18

 39 1.17 غير متحققة ارفض تيديد طمبتي او مشاحنتيم او توبيخيم  19

 84.67 2.54 متحققة اتابع باستمرار وتعقب خطوات فرض النظام  20

اعبر عن توقعاتي بعبارات الشخص االول اريدك  21
ان تطبق ىذه الميمة الخبر الطمبة بما اريدىم ان 

 يفعموه 

 35.67 1.07 غير متحققة

استعمل عبارات الشخص ) اريدكم ان تستمعا   22
 لبعضكما البعض ( لمتعبير عن مشاعركم

 47.33 1.42 غير متحققة

 83.67 2.51 متحققة شخصي محددارد عمى السموك الذي احبة بمدح  23
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استعمل االساليب غير المفظية واالجتماعية   24
 لتعزيز السموك الذي اوافق عميو

 71.33 2.14 متحققة

 83.33 2.50 متحققة استعمل االسموب المحدد الذي يعمل بشكل جيد 25

اراجع مدى تحقق اىدافي التي خططت ليا  26
 الحققيا كنواتج التعمم

 82 2.46 متحققة

اراجع التسمسل اليرمي لالنضباط وفقا لقدرة  27
 الطالب التنموية

 69.33 2.08 متحققة

اتعاون مع تدريسين اخرين لمحصول عمى دعم  28
 وحمول لممشكالت الصفية 

 46.33 1.39 غير متحققة

 46.67 1.40 غير متحققة اقدم الدعم لمتدريسين االخرين  29

السيطرة عمى مستوى اجيادي باعتماد  30
 استراتيجيات ادراكية ايجابية 

 71.66 2.15 متحققة

اشجع المجتمع التدريسي االيجابي ) مثال تضمين  31
مشاركات او معمومات من مرشدي الصفوف او 
المراحل الدراسية ومشاركة النجاحات في الصف 

 الدراسي مع ادارة القسم 

 39 1.17 غير متحققة

اعمم الطمبة بالميارات االجتماعية المحددة في  32
 وقت النشاط الجماعي 

 66.67 2.00 متحققة

استعمل استراتيجية حل المشكمة ) مثل تحديد  33
 المشكمة وحمول بطريقة العصف  الذىني (

 77.33 2.32 متحققة
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وتبين من خالل التحقق الوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات المقياس  ان  
 ( فقرة غير متحققة .14( فقرة متحققة لدى االساتذة جامعة بغداد و) 18)

اليدف الثاني  : تحقيقًا لميدف الثاني  من اىداف البحث الحالي الذي ينص عمى )تعرف 
درجة ميارات التخطيط االستراتيجي الساتذة الجامعة تم حساب متوسط الدرجات واالنحراف 

( تدريسي وتدريسية ، إذ بمغ  المتوسط  222المعياري  لجميع افراد العينة البالغ  عددىم) 
( كما تم حساب المتوسط  112,12( وبانحراف معياري قدرة ) 127,23تيم )الحسابي لدرجا

( واختبرت الفروق 66الفرضي لدرجات مقياس ميارات التخطيط االستراتيجي  وكان مقدارة  )
 (  .        3باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة وكما مبين في الجدول )

 (3الجدول  )
 نحراف المعياري والقيمة الثائية المحسوبة يوضح االوساط الحسابية واال

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الغرضي

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
 جدولية محسوبة الداللو

200 
107,2

3 
12,12 66 2,70 1,99 199 0,05 

( عند  1,99( ىي أكبر من الجدولية البالغة ) 2,72ان القيمة التائية المحسوبة البالغة ) 
(  توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد 199( وبدرجة حرية ) 2،25مستوى داللة )

العينو وذلك بسبب متوسط درجات العينة اكبر من المتوسط النظري مما يدل عمى وجود 
 ط االستراتيجي الساتذة الجامعة . تاثير ميارات التخطي

تحقيقًا ليدف  الثالث الذي ينص عمى )تعرف درجة ميارات التخطيط  -اليدف الثالث :
 االستراتيجي  في جامعة بغداد  تبعا لمجنس (
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( تدريسي وتدريسية  ، 222طبقت الباحثتان المقياس  عمى عينو البحث الحالي والبالغة )
( تدريسية  إذ بمغ متوسط درجات التدريسين عمى المقياس  122( تدريسي  و ) 122بواقع )

( درجة، ومتوسط درجات التدريسيات عمى 8.14( درجة  وبانحراف معياري )128.5)
( درجة وتحقيقا لذلك استعممت 6.85( درجة وبانحراف معياري قدره )123.16المقياس  )

 ( يوضح ذلك4الباحثتان االختبار التائي لعينتين مستقمتين والجدول )
 (4جدول)

القيمة التائية المحسوبة لمقياس شبكات التواصل االجتماعي  لدى طمبة الجامعة وبحسب 
 متغير الجنس )ذكور ، اناث (

 متوسط حسابي العدد المتغير
انحراف 
 معياري

 قيمة تائية
 مستوى الداللة

 جدولية محسوبة

  26.93 8.14 108.5 100 ذكور

 

1.98 

 

 دالة 

 دالة 12.64 6.85 103.16 100 اناث

( درجة وىي اكبر 26.93يتضح من الجدول اعاله ان القيمة التائية المحسوبة التي بمغت  )
( وبدرجة حرية 2.25( عند مستوى داللة  )1.98من القيمة التائية الجدولية والبالغو )

ميارات التخطيط  ( ، ولصالح المتوسط العينة الذكور ، مما يدل عمى تاثير198)
االستراتيجي عمى الذكور اكثر من االناث يرجع ذلك الن االساتذة الذكور اكثر اطالعا عمى 

 ميارات التخطيط االستراتيجي . 
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( درجة وىي اكبر من 12.64يتضح من الجدول ان القيمة التائية المحسوبة التي بمغت  )
( ، 198( وبدرجة حرية )2.25( عند مستوى داللة  )1.98) القيمة التائية الجدولية والبالغو

مما يدل عمى وجود اثر ميارات التحطيط االستراتيجي  عمى االناث  ولكن بنسبة اقل من 
 تاثيرىا عمى الذكور

 االستنتاجات:
 توصمت الدراسة الحالية الى االستنتاجات التالية:    

لميارات التخطيط االستراتيجي في إدارة وتنظيم تفوق األساتذة الجامعيين في امتالكيم  .1
القاعات الدراسية وأداء مياميم التدريسية عمى اكمل وجو باعتباره أساس المنظومة 

 التعميمية الجامعية .
تفوق التدريسيين من الذكور عمى التدريسيات من اإلناث في امتالكيم لميارات التخطيط  .2

تربوية تعينو عمى أداء ميمتو بنجاح مما االستراتيجي لما يتسم من سمات شخصية و 
 يؤىمو عمى أحداث تغيير في سموك الطمبة .

وجود عالقة طردية بين ميارات التخطيط االستراتيجي واإلدارة الصفية أو إدارة وتنظيم  .3
القاعات الدراسية الجامعيو ولكال الجنسين )تدريسيين وتدريسيات( في جامعة بغداد دليل 

اء الييأة التدريسيية لممادة العمميو وقدرتو عمى وضع الخطط بشكل عمى درجة إتقان أعض
منظم بعيد عن االرتجال وتحقيق األىداف المنشودة وتحسين مستوى أداء الطمبة من 

 طريق معرفتو لقدراتيم واحتياجاتيم وميوليم واىتماماتيم 
دارة وتنظيم تفوق افراد العينة من اساتذة جامعة بغداد  في قدرتيم وتمكنيم من ضبط  .4 وا 

تي يقوم بيا داخل الغرف الصفوف الدراسية وتحضير الميمات والسموكيات واألنشطة ال
 .الدراسية
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 التوصيات :
 :توصل البحث الى التوصيات األتية 
في جامعات العراق في دورات تطويرية حول  أشراك جميع أعضاء الييئة التددريسية .1

ميارات التخطيط االستراتيجي لكي يشعروىم بدورىم اليام في تحقيق رسالتيم ورؤيتيم 
المستقبمية بما يحقق فاعميتيم لمعالجة التحديات التي تواجييم في أعداد وتكوين األجيال 

نجاح العمل التربوي.  الصاعدة وا 
عمى األستاذ الجامعي ) نصاب الحصص( وعدم تكميفو ضرورة تخفيف العبء التدريسي  .2

بأعمال وساعات تثقل كاىمو في المؤسسات الجامعية، ) فوق النصاب( لكي يتفرغ لعممية 
 التدريس ومعالجة األوضاع والمواقف السموكية واألدائية لمطمبة داخل القاعات الدراسية  

والحفاظ عمى معايير اإلدارة الصفية التأكيد عمى أىمية اإلدارة والتنظيم الصفي الجامعي  .3
الفعالة ومتابعة كل المستجدات من تطورات متجددة لمفيوم اإلدارة الصفية وتضمينيا 

 المفردات او المقررات الدراسية المعدة من قبل الييئة القطاعية ) ىيئة العمداء(
اعتماد ىيئة العمداء مادة دراسية منفصمة ومستقمة بتسمية ) ميارات التخطيط  .4

ااالستراتيجي في كيقية إدارة صفوف الدراسة في االجامعة ( إلكساب الطمبة المدرسين 
 ميارات وقدرات متنوعة في كل المجاالت العممية واإلنسانية 

 المقترحات: 
 توصمت الدراسة لممقترحات التالية : 

دارة  درجة .1 ممارسة مدرسي التعميم الثانوي لميارات التخطيط االستراتيجي في تنظيم وا 
 الصفوف التعميمية من وجية نظرىم

 تصور مقترح لتطبيق ميارات التخطيط االستراتيجي في الجامعات العراقية  .2
 معايير اإلدارة الصفية الفعالة من وجية نظر تدريسي وتدريسيات الكميات غير التربوية  .3
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تقويم أداء الطمبة المدرسين )المطبقين( لميارات التخطيط االستراتيجي في إدارة صفوفيا  .4
 الدراسيو. 

بناء برنامج تدريبي لتنمية ميارات التخطيط االستراتيجي في إدارة وتنظيم الصفوف  .5
 التعميمية لمعممي المرحمة االبتدائية. 

 المصادر:
 القران الكريم -1
(، 2228اظم، الفرطوسي، عمي ماجد عذاري )الناصري، احمد عبد المحسن ك -2

مجمو اداب معايير االدارة الصفية الفعالة من وجيو ننظر تدريسيي الكمياات التربوية 
 (.43 – 39( ص )4العدد )–الكوفة 

(: استراتيجيات ادارة الصف الجامعي العدد الثامن 2212محمد، عمي ابراىيم ) -3
 ساسية / جامعة ديالىمجمة الفتح، كمية التربية االواألربعون، 

، كمية التربية لمعموم اإلنسانية، ادارة الصف الجامعي( 2222ىالل، كريم فخري ) -4
 جامعة بابل )نظام التعميم االلكتروني(

التخطيط االستراتيجي (: 2219محمد، يونس عبدالسالم، الميدي، عائشة عمي ) -5
ودوره في فعالية االدارة المدرسية من وجية نظر معممي المدارس الثانوية بمدينة سبيا، 

 في التخطيط واالدارة التربوية درجة اليسانس كمية االداب
ادارة الصف التعميمي وتقنيات التنشيط داخل ( : 2214عبد الحكيم، بوحمب ) -6

لالستاذ الجامعي( الجميورية  االداء البيرو نموذجي)اليوم التكويني لتطوير  المجموعات
 الجزاائرية الديموقراطية الشعيبية /وزارة التعميم العالي جامعة سطيف.

، دار  اعداد المعمم تنميتو وتدريبو( : 2225محمد ، مصطفى ، حوالة ، محمد ) -7
 التفكير، عمان االردن 
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ط االستراتيجي في ( تصور مقترح لتطبيق التخطي2222حسين ، حسن مختار ) -8
 212-129مجمة التربية عدد خاص التعميم الجامعي المصري ، 

( االسكندرية : 1)ط دليل المدربين الى التخطيط االستراتيجي( : 2229ماىر ، احمد )-9
 الدار الجامعية

( فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات التخطيط االستراتيجي 2222عتوم ، يمنى احمد )-12
)مجمة  مجمة جامعة الشارقةاالكاديميو في جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل ، لقيادات 

 1، العدد 17مجمة  Aعممية محكمة لمعموم األنسانية واألجتماعيية( عدد 
( واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعات اإلسالمية في 2226الدجني، أياد عمي ) -11

ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية  رسالة غزة في ضوء معايير الجودة الشاممة ،
 ،غزة 

( الميارات األساسية لإلدارة الصفية لدى 2218. عمي بناي محمد ، ياسين محجر )12
مجمة الباحث في مدرسي المرحمة االبتدائية ، دراسة استكشافية بمدينة ورقمة . الجزائر 

 35واالجتماعية  العدد  العموم اإلنسانية
، عمان ، 1، ط التخطيط االستراتيجي عرض نظري تطبيقي( 2229د ). الكرخي، مجي13

 دار المناىج 
( التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التعميم العام دراسة 2222. القطامين، احمد )14

 ، مجمة العموم االقتصادية واإلدارية  ، جامعة األماراتتحميمية تطبيقية 
يط االستراتيجي لدى قيادات كميات التربية في ميارات التخط( 2214. أبو حسنة، احمد )15

رسالة ماجستير غير منشورة  الجامعات الفمسطينية وعالقتيا بتحسين األداء المؤسسي
 الجامعة اإلسالمية 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
  

 

 
361 

"  ( التخطيط األستراتيجي في التعمييم2211. ضحاووي، بييومي والممييجي، رضا )ما16
 ، دار االفكر العربيي  ، مصر1رؤى مستقبمية وأنموذجًا تطبيقيًا ، ط

، 1، طإدارة الصفوف األسس السيكولوجية( 2222. يوسف، قطامي، نايفة، قطامي )17
 عمان، دار الفكر

 
 
 


