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 داء ـــــــــــــــــــــــــــــهاإل
 

لى الذين شقوا سبيل  التحرير إلى الذين رووا ىذه األرض المكمومة بدمائيم الطاىرة الزكية, وا 
 .وعتبات الحرية الحمراء ,بأجسادىم الصمبة, ووقفوا بيا عمى أعتاب المجد

 

إلى األسود الرابطة خمف القضبان, إلى الذين يقضون ربيع العمر في غرفة حدودىا أربعة 
 .برائحة األلم ةن الحديدية المعبقوبوابة من القضبا ,وسقف ,جدران

 

وربت, إلى التي أنيمتني حنانًا في  ,وسيرت ,وتعبت, تم وضعت ,إلى المناضمة التي حممت
 .: أمي الغاليةوالشباب ,الطفولة

 

والذي يفني ربيع عمره من أجل النجاح  ,إلى الرجل المعطاء الذي تعممت الجبال من شموخو 
 .والدي العزيز :تذليل الصعاب ميما كانت وواضعا نصب عيني ,ألوالده

 

 ,صبو معيا وبيا مراتب العاللي كل الظروف أل توفر و  يكون العطاء,إلى من عممتني كيف 
 .وشريكة حياتي زوجتي الغالية ,إلى رفيقة دربي ,وآزرتني وقت الشدة ,مسيرتي تمن دعم إلى

 

 : غدير ومرحتين, فمذتي كبدي وجوىرتي الصغيرتين, وعطيتي من عند اهلليإلى ابنتي الغال
 

لى من شاركوني رحمة العمر ووجدوا في أخطائي حسناتإلى اجنحتي القوية في ىذه   ,الحياة, وا 
 .أخوتي األعزاء :وتحمو معيم مرارة األيام ,والى من تزىوا بيم الحياة

 

 إلى أبناء عمي الذين ما أذخروا جيدا في مساعدتي في كتابة وطباعة ىذا البحث
 

 طمب العال  ورفاقي في ,إلى صحبي في سبيل العمم
 

لى كل من و   .ساىم في ظيور ىذا البحثا 
 

وأن ينفع به كل  وفقت فيه, أكون قد أنجميعا أهدي هذا الجهد المتواضع, راجيا من اهلل  إليهم
 ,,سائر عمى درب العمم

 
  أن الحمد اهلل رب العالمين. يوآخر دعوا



 ت

 

 شــــــــــــكر وتقـــــــــــــــــــــدير


, وأعطانا من عممو الواسع من كل شيء مثاًل, والمعارف سبالً  ,الحمد اهلل الذي جعل العموم
, ثم الشكر هلل المتعال, المتفرد بصفات الكمال, لييدينا إلى طريق اليدى ال نبغي عنيا حوالً 

شكرًا يرفعنا عند صاحب الجالل عمى أن جعل سبل العمم سباًل متفرعة, ليكون لكل فرد في 
لئ ىذا البحر إال يسبر غوره, وال يكشف عن آلوال  , يدرك قعرهمنفعة, وجعل العمم بحرًا ال وسبيم

 .والتنقيب, لمكشف عن غرائب ىذا البحر العجيب ,البحث

وأنفع المآرب, وأفضل المناقب, فالحمد اهلل الذي سيج طالب  ,فطمب العمم أرفع المطالب
لنور المبين, أحمده وجعل ليم درب العمم محاطا بسور من ا العمم بسياج من المالئكة الحارسة,

عانتو عمى أن سيل لي ,وعمى توفيق وانتشالو من حيز العدم إلى  ,السبيل في كتابة ىذا البحث وا 
ساحة الوجود ليبصر النور, ويكون خطوة تضاف إلى المسيرة التعميمية التي أشق طريقيا, فإليك 

جالالً  وأطمب منك أن أحسن في سبيل العمم  ,, وأزيدك ثناًء ال يزيدك كماالً يا اهلل أنحني إكبارًا وا 
 :وبعد مثاالً 

رواه الترمذي  "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" انطالقًا من قولو صمى اهلل عميو وسمم: 
فالحمد هلل الذي جعل شكره مقرونًا بشكر عباده, لئال يكون لمناس  ,(323: 1995)األلباني,

واالعتراف  ,حجو عمى عدم شكر ما أوالىم من نعم ال يحصييا تعداده, أتقدم بالشكر الجزيل
؛ المشرف عمى ىذه الرسالة المتواضعة, المزين حسين سميمان :بالفضل العظيم إلى الدكتور

أن يديمو منارة لمعمم في عباب بحر العمم المتالطم, لنيتدي والذي أسأل اهلل العظيم في عاله 
بنوره ونسترشد بوسع عممو, وأن يبقى شعمة وَقادة في سبيل العمم الطويل ال تنطفئ أبدًا ما دام 
: ىناك عابر يمشي في ىذا السبيل, وأيضًا أتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة متمثمة بالدكتور

, عميو واالطالع ,ا لمناقشة ىذا البحثمعمى تفرغي لينا صبيح ة:والدكتور  األغا عثمان محمد
لى جميع أعضاء ىيئة التدريس  كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر لمسادة المحكمين ألداة الدراسة, وا 

لى برازه إلى نور  إظياركل من ساىم في  في كمية التربية بالجامعة اإلسالمية, وا  ىذا البحث وا 
 .الحياة

 

سائر عمى    أسأل أن ينفع بو كل  في عاله شكر والتقدير ليؤالء, واهلل العظيمكل الف      
 درب العمم.
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 ممخص دراسة
معوقات تطبيق هندسة العمميات اإلدارية )الهندرة( في المدارس الحكومية بمحافظات غزة "

 وسبل الحد منها"
 اشراف الدكتور: سميمان المزين        إعداد الطالب: شادي ريحان

هدفثهرهالدزاسةالحعرس للر )عوعاترتتجق هرده دسرةالع اهرتتا دازهرةعال  ردز  

متوسـطات  عمـى التعـرف ومحاولـةفر ال ردازضالوماوهرةا وتف رتتورص اسر  الوردو  رت  
عــدد ســنوات  ,مؤىــل العممــيال جــنس,: "اللمتغيــرات وفًقــاك المعوقــات تمــل تقــديرات أفــراد العينــة

 ومستوى المدرسة". ,ت التدريبيةعدد الدورا ,الخدمة

ولتحقيــــق أىــــداف الدراســــة اســــتخدم الباحــــث المــــنيج الوصــــفي التحميمــــي, مســــتخدمًا أداة 
تتعمــق بموضــوع  ,مجــاالت أربعــة فقــرة, وزعــت عمــى ســتون اســة, وىــي االســتبانة مكونــة مــنالدر 

 الدراسة.
لمعــام  ,غــزةوتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مــديري المــدارس الحكوميــة فــي محافظــات 

, وتــم أخــذ مجتمــع الدراســة ومــديرة ,( مــديراً 398م(, وقــد بمــد عــددىم )2014/ 2013) :الدراســي
برنــامج  الباحــث اســتخدمو ( اســتبانة, 393الباحــث مــن العينــة ) بالكامــل كعينــة لمدراســة, وقــد جمــع

 .ةاسمجتمع الدر  أفرادلتحميل االستجابات  ,(SPSSالرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية )

 ومن خالل استجابات عينة الدراسة توصل الباحث لمنتائج التالية:
بالنسـبة لممعوقـات التــي تواجـو مـديري المــدارس عنـد تطبيــق مـدخل إعـادة اليندســة, فقـد أظيــرت  .1

(, أي بدرجــــة 16727(, وبــــوزن نســــبي )611712النتــــائج أن المتوســــط الكمــــي ل جابــــات بمــــد )
 مرتفعة.

 وبالنسبة لمجاالت االستبانة, فقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 
حصل المجال الرابع: "المعوقات المالية التي تحول دون تطبيق إعادة ىندسة العمميات 

%(, 92757نسبي ) أفراد العينة, وذلك بوزن اإلدارية" عمى المرتبة األولى, بين استجابات
 مى المرتبة الثانية, بوزنالمجال الثالث: "المعوقات التقنية" ع وبدرجة معوق عالية جدًا, وحصل

مى %(, وبدرجة معوق عالية, كما حصل المجال األول: "المعوقات اإلدارية" ع11767نسبي )
%(, وبدرجة معوق عالية, وأخيرًا حصل المجال الثاني: 11716نسبي ) المرتبة الثالثة, بوزن

 %(, وبدرجة معوق متوسطة.29777نسبي ) ابعة, بوزنلر "المعوقات البشرية" عمى المرتبة ا
( بين متوسطات تقديرات (α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6

أفراد عينة الدراسة, لممعوقات التي يواجيونيا في تطبيق مدخل إعـادة اليندسـة فـي المـدارس 
الحكوميـة بمحافظــات غــزة, تعـزى لمتغيــر الجــنس )ذكـر, أنثــى(, لصــالر اإلنـاث, ولمتغيــر عــدد 
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ســـنوات(, 17ســـنوات, أكثــر مــن  17ســنوات إلــى  2ســنوات, مـــن  2ســنوات الخدمــة )اقـــل مــن 
 سنوات(. 17سنوات إلى  2لصالر عدد سنوات الخدمة )من 

( بـين متوسـطات تقـديرات (α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  .3
عينــــة الدراســــة, لممعوقــــات التــــي يواجيونيــــا فــــي تطبيــــق مــــدخل إعــــادة اليندســــة فــــي المــــدارس 
الحكومية بمحافظات غزة, تعزى لمتغير المؤىل العممي )بكالوريوس, دراسات عميا(, أو لمتغير 

دورات(,  2ر مـن دورات, أكثـ 2دورات إلـى  3دورات , مـن  3عدد الدورات التدريبيـة )اقـل مـن 
 أو لمتغير مستوى المدرسة )أساسية, ثانوية(.

يـة فـي لسـبل الحـد مـن المعوقـات ليندسـة العمميـات اإلدار  لمقترحات عينة الدراسـة أما بالنسبة .5
 المدارس الحكومية بمحافظات غزة فجاءت كالتالي:

 .اإلدارة العمياإعطاء مديري المدارس حرية أكبر في اتخاذ القرارات, واالبتعاد عن مركزية  -أ 
عمـى  اطالعيـمو إعداد دورات تدريبية لتعزيز مفيوم مدخل إعادة اليندسة لدى مديري المدارس -ب 

 .في المؤسسات األخرى لونماذج 
 .كافية ووسائل تكنولوجية تزويد المدارس بمختبرات حاسوب -ج 
مــع  رستخصــيص اإلدارة العميــا لميزانيــة كافيــة تســمر بتطبيــق مــدخل إعــادة اليندســة فــي المــدا -د 

 .إعطاء مرونة أكبر لمديري المدارس في التصرف في األموال المدرسية
  

وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة مـن التوصـيات, والمقترحـات التـي يـرا أنهـا 
قــد تســهم فــي الحــد مــن معوقــات تطبيــق هندســة العمميــات اإلداريــة فــي المــدارس الحكوميــة, 

 بمحافظات غزة من أهمها:
تخصـــيص مبـــالد ماليـــة موجيـــة باألســـاس لتطبيـــق مـــدخل إعـــادة ىندســـة العمميـــات اإلداريـــة فـــي  .1

ونـــة أكبـــر فـــي التصـــرف بيـــذه المـــدارس الحكوميـــة بمحافظـــات غـــزة, ومـــنر مـــديري المـــدارس مر 
 األموال.

 تإعطــاء دورات تدريبيــة مكثفــة, لتعزيــز مفيــوم مــدخل إعــادة اليندســة عنــد العــاممين فــي اإلدارا .6
 ومعرفة كيفية تطبيقو.المدرسية, 

مــنر المزيــد مــن الصــالحيات لمــديري المــدارس, وفريــق العمــل اإلداري المدرســي, ممــا يشــجعيم  .3
عمـــى التغييـــر, وذلـــك مـــن خـــالل الحـــد مـــن مركزيـــة العمـــل, والبعـــد عـــن اإلجـــراءات الروتينيـــة, 
 والتسمســـل اإلداري الصـــارم, وعـــدم وضـــع مـــديري المـــدارس فـــي قوالـــب جامـــدة تفرضـــيا قـــوانين

 الوزارة.

ـــى نمـــاذج لمؤسســـات ناجحـــة فـــي تطبيـــق مـــدخل إعـــادة اليندســـة,  .5 اطـــالع مـــديري المـــدارس عم
 عمى االنطالق والتغيير. مواالستفادة بما حققتو ىذه المؤسسات, فيساعدى

توظيف تكنولوجيا المعمومات في المدارس, من أجـل تطـوير عمميـة االتصـال اإلداري, والتحـول  .2
القــرارات, ممــا يعطــي مرونــة أكبــر لمــديري المــدارس فــي اتخــاذ  مــن مركزيــة القــرار إلــى شــبكة

القرارات اإلدارية في أي وقت, مما يوفر الوقت, والجيد والتكمفة, ويوجد حالة من التـوازن بـين 
  أسموب المركزية, والالمركزية.
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Abstract

"Impediments to the application of Business Process Reengineering 

(Reengineering) in government schools in Gaza Governorates and ways to 

reduce them" 

This study aimed to identify: (impediments to the application of Business 

Process Reengineering (Reengineering) in government schools in Gaza Governorates 

and ways to reduce them), and try to identify the differences in the study of those 

impediments, according to the variables: "sex, qualification, the number of years of 

service, the number of training courses, and the level of school". 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive 

analytical method, using the tool of the study, a questionnaire consisting of (60) 

items, and distributed to (4) domains, on the subject of the study 

The study population consisted of public schools in the governorates of Gaza, 

for the academic year (2013/2014 AD), have been numbered (398) manager and 

director, was taking a community study the entire sample for the study, has 

Collection a researcher of the sample (397) questionnaires. 

The researcher using statistical software packages for Social Studies (SPSS), 

to analyze the responses members of the study. 

Through the responses of the sample researcher found the following results: 

1. For impediments faced by school administrators at the entrance to the application 

re-engineering, the results showed that the overall average of the responses was 

(217.76), and the relative weight (72.59), any high degree. 

 Got  fourth area: "financial impediments which prevent the application of 

business process reengineering" on ranked first among the responses of respondentsا 

average  relative (85.49%) and a degree to a very high impediment. got third area: 

"technical impediments" on second place, with an average of relative (71.20%) and a 

high degree of disability. got first area: "the administrative impediments" on the third 

place, with an average of relative (71.12%) and a high degree of disability. and 

finally got second area: "impediments Humans" on fourth place, with an average of 

relative (68.00%), and the degree  Medium. 

2. There are differences statistically significant at the level of (α ≤ 0.05) between 

the mean estimates of the study sample to impediments they faced in applying the 

entrance re-engineering in the public schools the provinces of Gaza due to the 

variable. sex (male, female), in favor of females, and variable the number of 

years of service (less than 5 years, from 5 years to 10 years, more than 10 years), 

for the benefit of the number of years of service (from 5 years to 10 years).. 

3. No differences statistically significant at the level of (α ≤ 0.05) between the mean 

estimates of the study sample to impediments they faced in applying the entrance 



 ض

 

re-engineering in the public schools the provinces of Gaza due to the variable 

qualification (Bachelor, Graduate), or to variable training courses number (less 

than 3 cycles, cycles of 3 to 6 cycles, more than 6 cycles), or to variable the 

school level (basic, secondary). 

 

 In light of the results of the study, the researcher presented a set of 

recommendations and proposals that it considers may contribute to the reduction of 

impediments to the application of engineering administrative processes in the public 

schools from the provinces of Gaza including: 

1. The allocation of funds geared primarily to the application of the entrance of 

Business Process Reengineering in government schools in Gaza Governorates 

and give school administrators greater flexibility in the disposition of these 

funds. 

2.  Give intensive training courses to promote the concept of re-engineering among 

of workers in the departments of the schools and learn how to apply it. 

3.  Granting more powers to the principals and  administrative staff in school, which 

encourages them on change, and through the reduction of Centralized work, and 

away from routine procedures and do not put the principals in the stereotypes 

imposed by the laws of the ministry. 

4.   Informed school principals on  models for successful institutions in the 

application of the entrance of re-engineering, and utilize the achievements of 

these institutions. 

5.  Employ information technology in schools, in order to develop the 

communication process management, and the shift from centralized decision to 

the decisions  network, giving greater flexibility for school administrators in 

management decision-making at any time, which saves time, effort, cost, and 

provides a state of balance between style Central, and decentralization 
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 المقــــــــــدمة
مف ، كذلؾ كأدائياتسعى كثير مف المؤسسات العامة، كالخاصة، إلى تطكير إدارتيا، 

األمثؿ لممكارد المتاحة ليا، بما يحقؽ أكبر إنتاجية ممكنة، كبأقؿ تكمفة مع  خالؿ االستثمار
 الحفاظ عمى جكدة مخرجاتيا.

تمؾ  دارةإب كالمعنييف ،الميتميفك  ،القرار مف متخذم مف أجؿ ذلؾ تطمب األمر     
 ،التطكر مسيرة عمى بآخر أك بشكؿ تؤثر التي المتغيرات لمعرفة ؛المستمر المؤسسات البحث

كالتعرؼ عمى  اإلنتاجية، كزيادة ،العممي التقدـ عجمة دفعل ،جميع المياديف في كالتنمية
 كالتقنية، كاالجتماعية، في المجاالت المتعددة االقتصادية، كالسياسية، ياتكاجي التي التحديات
 التي قد السمبية أك ،يةاإليجاب العكاقب حمؿتكمف ثـ  ،بيا االصطداـ دكف لمكاجيتيا ؛كالثقافية
 ؤسساتالم ىذه إدارة أصبح لزامان عمى الميتميف فيف المتكاضعة، بإمكاناتياىا كجكد عمى تؤثر
 .(2004:2اإلدارة )العتيبي، الحمالي،  في الحديثة بالمفاىيـ كاألخذ الالزمة، الترتيبات أخذ

كجيمس  ىامر مايكؿ طرح منذ كتحديدان ، الماضي القرف في التسعينات بداية فمنذ
 العمميات إلى ينظركف كممارسكىا ،اإلدارة خبراء بدأ (1990) عاـ في اليندرة نظرية شامبيت

 إعادة مفيـك ظير أثر ذلؾ كعمى ،المنظمات تطكير في أساس محكر أنيا اإلدارية عمى
 .(2009:1يعرؼ باليندرة )السمطاف،  أك ما ،اإلدارم العمؿ نظـ ىندسة

اليندرة بأنيا: "البدء مف جديد أم مف نقطة  "شامبيتجيمس "ك "ؿ ىامرمايك"كقد عرؼ        
أك إجراء تغيرات تجميمية تترؾ البنية األساسية  ،كترميمو ،كليس إصالح الكضع القائـ ،الصفر

كما كانت عميو، كما ال تعني ترقيع الثقكب لكي تعمؿ المؤسسات بصكرة أفضؿ بؿ تعني 
كمختمفة في  ،القديمة الراسخة، كالتفكير بصكرة جديدة مبتكرة التخمي التاـ عف إجراءات العمؿ

  .(Hammer & Champy, 1990, P. 14) "كيفية تقديـ الخدمات لتحقيؽ رغبات العمالء

 أنو أنصاره يدعي الذم العممي المنيج بيذا لألخذ تتسابؽ الغربية المنظمات بدأتف
  جكدة التكمفة، تخفيض األداء، رعةس كاحد: كقت في رئيسة أىداؼ ثالثة إلى تحقيؽ ييدؼ

 .(235: 2001المنتج )السمطاف، 

 تغييرات إحداث إلى تسعى في الغالب كالرائدة، الحديثة المؤسساتليذا نجد أف 
 القرار، اتخاذ عممية لدعـ ؛لدييا كالمعمكمات اإلدارية، بنية العمميات في كتحديث ،جكىرية
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 كالبقاء، ،المنافسة عمى لزيادة قدرتيا ،المحيطةبيئتيا  في تحدث التي التغيرات كمكاكبة
 ،نظرتيا المستقبمية يخدـ بما ثقافتيا كتعزيز ،أىدافيا لتجسيد الالزمة كالقدرة ،المركنة كإلكسابيا
 .2009)اإلدارية، الجكدة )كحدة االستراتيجية كخطتيا

 ،ا اإلداريةكلـ يقتصر األمر عمى تمؾ المؤسسات اليادفة إلى الربح في تطكير منظكمتي
 التقميدية بالطرؽ تحدياتيا مكاجية باستطاعتيا يعد التي لـ ،التربكية المؤسسات إدارة بؿ امتد إلى

 تستند منظمة لممشكالت بطريقة تنظر أف فكاف ال بد ليا ،الزمف مف طكيمة لفترة كانت سائدة التي
الكصكؿ  بيدؼ كتكليدىا ،عياكالتعامؿ م كاقتنائيا، ،المعرفة تنظيـ عمى تعمؿ معينة ىندسية إلى
 .(39: 2002)الصباغ،  التي تكاجييا لممشكالت المعمؽ الفيـ مف مستكل إلى

 عف البحث في ،التربكم المؤسسي العمؿ عف المسؤكليف مف جادا كىذا تطمب سعيا
 مكانة تعزز التي ،الحديثة التربكية اإلدارة نظريات خالؿ تطبيؽ مف تطكير آدائيـ،ل سبؿ

 التحديات كؿ عمى كالتغمب بيا، لمرقي كتسعى عمييا، كتعمؿ لممحافظة التعميمية، المؤسسات
  .(2010:4التي تعترضيا )الدجني، 

 ،األخرل المؤسسات شأف شأنيا التعميمية الفمسطينية المؤسسات تحاكلمف ىنا ك 
مثمة في سكاءن أكاف عمى مستكل اإلدارة العميا م ،تطكير أنظمتيا اإلدارية لرفع مستكل آدائيا

شيدت  كالتي ،المدارس إدارات التعميـ، أك عمى مستكل اإلدارات الدنيا ممثمة فيك  التربية كزارة
 ،المستكيات جميع عمىـ( 1994)منذ قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ  مممكسان  تطكران 
 ددع حيث مف أك كجكدتيا، ،تقدميا التي نكعية مخرجات العمميات التعميمية حيث مف سكاء

 كالطمبة التي أصبحت مسؤكلة عنيـ. ،المدرسيف

 تكامؿ خالؿ مف -تياتجرب حداثة رغـ-التربية كالتعميـ الفمسطينية  كزارة استطاعتف"
 الشراكةكب ،(2005-2001األكلى ) التطكيرية الخمسية كالخطة ،الخطة الطارئة بيف العمؿ
 بالقطاع النيكض الدكلي، تمعكالمج الغكث، كككالة الخاص، كالقطاع المحمي، المجتمع مع

 المنياج ناءكاف مف أىميا ب اإلنجازات، مف العديد العمؿ ىذا عف كتمخض ،التعميمي
التي ك  ،(2012-2008الثانية ) الخمسية الخطة إلى كضع بادرت الكزارةلذلؾ  الفمسطيني،

 بدينو، عتزي فمسطيني إنساف تييئة بيدؼ كتطكيره، ،نكعية التعميـ تحسيف سماتيا أىـ مفكاف 
 لممعرفة كيسعى مجتمعو، نيضة في كاإلسالمية، كيسيـ العربية، كثقافتو ككطنو، كقكميتو،
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 المنافسة عمى كقادر ،كالتكنكلكجي ،التطكر العممي متطمبات مع بإيجابية كيتفاعؿ كاإلبداع،
 .(5: 2010حنكف،) "كالعممية ،العممية المجاالت في

عمى  – الحالية المكجكدة في مدارس محافظات غزةلكف لك تأممنا في النظـ اإلدارية 
 ،ليست ىي األكفأ سنجد أنيا -عمى قطاع التعميـ  التغيرات مف العديدالكزارة  إدخاؿ مف الرغـ

التي حققتو غيرىا  نفسيا درجات النجاح ءـ مع معطيات العصر، كلـ تحقؽكاألصمح، كال تتال
ف األساليب اإلدارية التي ، ألتيا اإلداريةمف المدارس العالمية عندما أعادت ىيكمة عمميا

كجكدة األداء، كاستثمار التقنيات الحديثة  ،لـ تكصميا إلى معدالت عالية مف الكفاءة انتيجتيا
 كالحصكؿ عمى المعمكمات بأسرع كقت  ،التربكية ةفي االتصاؿ اإلدارم، لالرتقاء بالعممي

 .(3 :2012ممكف )أبك رحمة،

كاطالعو عمى ، مدرسان في مدارس محافظات غزة ف خالؿ عمموكقد تبيف ذلؾ لمباحث م
 تمؾ كجكدب ،مع المسئكليف في التعميـ الشخصية التربكية، كالمقابالت العمؿ ككرش ،المناقشات

 كاآلماؿ، النتائج المرغكبة كبيف الفمسطينية، المدارس في فعال المتحققة النتائج بيف فجكةال
 المدارس في السائدة العمؿ كأنظمة المتبعة، اإلدارية ساليباأل أف ، كما رألعمييا المعقكدة
 لتفكير؛ لتحقيؽ أىداؼ التنمية الشاممة، مف خالؿ امستمريف كتحسيف ،تطكير إلى بحاجة
، الممارسات مع يتكافؽ بما بتمؾ المدارس، اإلدارية الخاصة العمميات ىندسة عادةفي إ بجدية

سمكب األ إداراتيا ليذا ات التي تحكؿ دكف تطبيؽكالتعرؼ عمى المعكق ،كاألنظمة الحديثة
فجاءت مشكمة الدراسة ىادفة إلى معرفة  ،تحقؽ درجات النجاح التي تصبك إلييال اإلدارم،

سبؿ ك  ،معكقات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في المدارس الحككمية بمحافظات غزة
 .ياالحد من

معرفة تمؾ المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ ل ؛الدراسة ىذه إجراء في الباحث نطمؽفأ
خصكصا بعدما أكصت كثير ك  مدخؿ إعادة اليندسة في المدارس الحككمية بمحافظات غزة،

التعميمية  في المؤسساتكمدخؿ لمتطكير اإلدارم   سمكباأل ىذا تطبيؽب الدراساتمف 
  .(2012) أبك رحمة(، كدراسة 2010)حنكف  :مثؿ دراسةكافة  الفمسطينية
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 مشكمة الدراسة:
بعد اطالع الباحث عمى بعض الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع معكقات ىندسة  

ىناؾ عدة أف  رأل ،(2009)دراسة بني عيسى  :العمميات اإلدارية في مؤسسات التعميـ مثؿ
 المدارسدكف تطبيقو في  تحكؿك  ،إلداريةمفيـك ىندسة العمميات اتكاجو  قد تككف تحديات
 العمؿ كنظـ كالقديمة، ،السائدة اإلدارية كالمفاىيـ ،القيـ :مثؿ ية بمحافظات غزةالحككم

كانت داخمية عمى مستكل  ان كغير ذلؾ مف التحديات سكاء المألكفة، التفكير التقميدية، كطرؽ
كقدراتيـ في إدارة تمؾ  ،أك عمى مستكل األفراد أك التقنية، ،المدرسة مف حيث تجييزاتيا المادية

 التربية أك تحديات خارجية تمثمت في غياب التخطيط االستراتيجي مف قبؿ كزارة ،رسالمدا
 أت الظركؼ الالزمة إلنجاحو.يكتي ،لتطبيؽ ىذا المفيـك ،التعميـك 

 تحكؿمعرفة المعكقات التي ل فقاـ بيذه الدراسة ،لذا شعر الباحث بكجكد ىذه المشكمة
كمعرفة سبؿ التغمب  ،في محافظات غزة دكف تطبيؽ ىذا المفيكـ في المدارس الحككمية

 جاءت مشكمة الدراسة متمثمة في السؤاؿ الرئيس التالي:ك  ،عمييا
 وماافظات غزة؟ معوقات تطبيق ىندسة العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية بمحما 

 ؟سبل الحد منيا
 ويتفرع من السؤال الرئيس، األسئمة الفرعية التالية:

تطبيؽ ىندسة العمميات  تكاجو التي) المالية، التقنية رية، البشرية،ما المعكقات: )اإلدا .1
 حافظات غزة؟ بمالمدارس الحككمية  مف كجية نظر مديرم اإلدارية

 تقديرات اتبيف متكسط ( (α ≤ 0.05عند مستكل الداللة  ،إحصائيان  دالة فركؽ تكجد ىؿ .2
اإلدارية في المدارس ت تطبيؽ ىندسة العمميا معكقات جميع حكؿ ،الدراسة عينة أفراد

)الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة  :لمتغيرات الدراسة تبعا محافظات غزةالحككمية ب
 كمستكل المدرسة(؟ الدكرات التدريبية،عدد اإلدارية، 

ما سبؿ الحد مف معكقات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في المدارس الحككمية  .3
 مديرم المدارس؟بمحافظات غزة مف كجية نظر 

 فرضيات الدراسة: 
 اآلتية: الصفرية الفرضيات فحص إلى الدراسة سعت
متكسطات  ( بيفα ≤ 0.05الداللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .1

 في العمميات اإلدارية ىندسة أفراد عينة الدراسة، حكؿ معكقات تطبيؽ إعادة تقديرات
 ذكر، أنثى(. (الجنس لمتغير تبعنا ،غزة بمحافظات الحككمية المدارس
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متكسطات  ( بيفα ≤ 0.05الداللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .2
 في العمميات اإلدارية ىندسة أفراد عينة الدراسة، حكؿ معكقات تطبيؽ إعادة تقديرات
جستير المؤىؿ العممي )بكالكريكس، ما لمتغير تبعنا غزة، بمحافظات الحككمية المدارس
 .فما فكؽ(

 ( بيفα ≤ 0.05الداللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .3
العمميات  ىندسة أفراد عينة الدراسة، حكؿ معكقات تطبيؽ إعادة متكسطات تقديرات 

 سنكات الخدمة اإلدارية لمتغير تبعنا غزة، بمحافظات الحككمية المدارس في اإلدارية
 .((10أكثر مف (، )10 - 5(، )مف 5أقؿ مف  - 1))

متكسطات  ( بيفα ≤ 0.05الداللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .4
 في العمميات اإلدارية ىندسة أفراد عينة الدراسة، حكؿ معكقات تطبيؽ إعادة تقديرات
 عدد الدكرات اإلدارية التدريبية  لمتغير تبعنا غزة، بمحافظات الحككمية المدارس

 .((6أكثر مف (، )6 - 3مف  (، )3مف  أقؿ -1))
متكسطات  ( بيفα ≤ 0.05الداللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .5

 في العمميات اإلدارية ىندسة أفراد عينة الدراسة، حكؿ معكقات تطبيؽ إعادة تقديرات
 (.مستكل المدرسة )أساسي، ثانكم لمتغير تبعنا غزة، بمحافظات الحككمية المدارس

 أىداف الدراسة:
 إلى: ىدفت الدراسة

 مدخؿ إعادة أسمكب الستخداـ، التعرؼ إلى المعكقات )اإلدارية، التقنية، البشرية، المالية( -1
 كجية مف غزة، بمحافظات الحككمية في المدارس اإلدارية العمميات ممارسة في اليندسة
 .مديرييا نظر

كات الخدمة اإلدارية، عدد الدكرات العممي، سن المتغيرات )الجنس، المؤىؿ أثر بياف -2
حكؿ جميع  ،مديرم المدارس استجابة لدرجة ،اإلدارية التدريبية، كمستكل المدرسة(

العمميات اإلدارية في المدارس الحككمية  إعادة ىندسة مدخؿ معكقات تطبيؽ متطمبات
 بمحافظات غزة.

لمدارس الحككمية لمحد مف المعكقات التي تكاجو مديرم ا ،مجمكعة مف السبؿ تقديـ -3
 .اليندسة مدخؿ إعادةبمحافظات غزة في ممارسة 
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 أىمية الدراسة:
معرفة   عمى الضكء إلقاء في كيتمثؿ ،النظرم الجانب: جانبيف مف الدراسة أىمية تنبع 

التي تحكؿ دكف تطبيؽ أسمكب إعادة اليندسة في المدارس الحككمية بمحافظات  ،األسباب
 عرضنا يمي كفيما لتطبيؽ ىذا األسمكب، مقترحة حمكؿ مثؿ فيكيت ،كالجانب العممي غزة،

 :النقاط ليذه 
 حديثان، المتبعة اإلدارية النماذج مف اإلدارية كاحد العمميات ىندسة يعد أسمكب إعادة .1

فجاءت ىذه  ،كالتربكييف، كالباحثيف، اإلدارييف قبؿ مف االىتماـ الكبير عمى استحكذ كالذم
 كما يشجع الباحثيف إلجراء مزيدان مف الدراسات حكلو. الدراسة في ىذا السياؽ،

 ،اليندسة مدخؿ إعادةالتي تناكلت معكقات تطبيؽ  ،تعد الدراسة مف الدراسات المحدكدة .2
بؿ عمى مستكل فمسطيف في حدكد عمـ  ،في المؤسسات التربكية في محافظات غزة

 الباحث.
 كالتحسيف ،التكجيو أجؿ مف  ،ية كالتعميـبكزارة الترب القرار لمتخذم ىامة الدراسة ىذه نتائج .3

المدارس مف  لمديرمكالتطكير الميني لمممارسات اإلدارية  ،لمخدمات التعميمية المستمر
 .، كمتابعتياخالؿ كضع الخطط المناسبة

المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف خالؿ تعرفيـ عمى  مديرمتفيد نتائج الدراسة  .4
في ممارساتيـ  اليندسة مدخؿ إعادة تطبيؽ أسمكب التي ستكاجييـ عند ،التحديات
  ككيفية التغمب عمييا. ،اإلدارية

في مستكل الخدمة المقدمة لو  ،ككؿ الفمسطيني المجتمع عمى ينعكس آثار ىذه الدراسة .5
 كتكصياتيا. ،بنتائجيا األخذ، ك تطبيقياتـ  ما إذا

 :الدراســــة حدود

راسة بالمغة العربية، كعمؿ عمى ترجمة الباحث عمى طرح الد أعتمد الحد المغوي: .1
 الدراسات األجنبية إلى المغة العربية.

معكقات تطبيؽ ىندسة العمميات اإلدارية  عمى ىذه الدراسة اقتصرت الحد الموضوعي: .2
: )المعكقات المجاالت التالية في ،الحد منياكسبؿ  ،في المدارس الحككمية بمحافظات غزة

 المعكقات التقنية، المعكقات المالية(. اإلدارية، المعكقات البشرية،
 غزة. محافظات جميع في الحككمية المدارس عمىالدراسة  اقتصرت الحد المكاني: .3
اقتصرت الدراسة عمى المدارس الحككمية فقط بجميع مراحميا:  الحد المؤسساتي: .4

 )أساسي، ثانكم(.
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 الحككمية المدارس في العامميف كالمديرات ،المديريف عمى الدراسة اقتصرت البشري: الحد .5
 . محافظات غزة بجميع

 :الدراسي العاـ الفصؿ الدراسي الثاني مف خالؿ الدراسة إجراء تـ الزماني: الحد .6
  ـ.2013-2014 

  فقرات عمى الدراسة عينة أفراد باستجابة الدراسة نتائج تحددت األدائي: الحد .7
 .الدراسة استبانة

 الدراسة: مصطمحات
 يعكقو ال يزاؿ كمف ،العائؽ العكؽ: الكسيط المعجـ في عائؽ لفظ كرد :(Obstacles)المعوقات 

 .(637: 2004)المعجـ الكسيط،عنو  كشغمو منو منعو عكقا الشيء عف كعاقو ،حاجتو عف أمر

كالشخصية التي  ،كاالجتماعية ،كالفنية ،كاإلدارية ،كتعرؼ بأنيا: "جميع العكائؽ المالية
 ،كالتعمـ ،التي تساعد في عمميتي التعميـ ،برامجو اإلدارية تعكؽ المسؤكؿ عف تحقيؽ أىداؼ

 .(1997 :65)المغيدم،كتطكيرىا" 

 أف التي يمكف ،االجتماعية األشكاؿ أك، األشخاص أك ،األشياء كؿ"بأنيا:  كما تعرؼ
 .(508:2005)جرجس، كطمكحاتو" ،أىدافو اإلنساف يحقؽ أف دكف يحكؿ عائقان  تككف

)اإلدارية، التقنية، البشرية،  كالظركؼ، العكامؿ بأنيا كؿ يا:كيعرفيا الباحث إجرائ
في المدارس الحككمية  ،تطبيؽ مفيكـ ىندسة العمميات اإلدارية دكف تحكؿ التي ،المالية(

 .بالصكرة المتكاممة ،بمحافظات غزة

 بصكرة التفكير إعادة ىي  (Re- engineering):اليندسة اإلدارية )اليندرة(إعادة 
عادة ،أساسية  تحسيف نتائج لتحقيؽ ،المنظمات في الرئيسة لمعمميات الجذرم التصميـ كا 

 ؿالعم إنجاز كسرعة كالتكمفة، لمخدمة، كالجكدة، األداء العصرية مقاييس في أساسية 
Hammer and Champy, 1995 :41)). 

ى عممية متكاممة تحتكم عمى مراحؿ متسمسمة تيدؼ إلكيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا: 
عادة تصميـ المدارس الحككمية بمحافظات غزةالتغيير الجذرم لمعمميات اإلدارية في  ، كا 

بصكرة جذرية، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية،  السائدة فييا أساليب التعميـ التقميدية
 .كتجكيد مخرجات التعميـ، بما يتفؽ مع مستحدثات العصر، كمتطمباتو
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 يؤدم ،محددة كنشاطات ،أعماؿ "ىي :(Business processes)  اإلدارية العمميات
 بالبقاء، ةالمتمثم المؤسسة أىداؼ تحقيؽ المؤسسة، كبالتالي في العمؿ سير حسف إلى تنفيذىا
 كاتخاذ اإلدارية، كالرقابة ،كاإلشراؼ كالتنظيـ، كالتكجيو، التخطيط، كىي كاالزدىار، كالنمك،
 .2007 :95))عميمات،" التغذية العكسيةك  كالتقكيـ، كالقياس، كاالتصاؿ، القرارات،

 كزارة تديرىا تعميمية مؤسسة "أمىي :  (Governmental schools) الحكومية المدارس
مف الصؼ  ،كالتعميـ بالسمطة الكطنية الفمسطينية، كتقكـ بتدريس المنياج الفمسطيني التربية

 .)2005 ـ،كالتعمي التربية )كزارة األكؿ االبتدائي حتى الصؼ الثاني عشر"

كمع قياـ  ،كيمك متر مربع 365كتبمغ مساحتيا  ،جزء مف السيؿ الساحميىي  :محافظات غزة
محافظة الشماؿ، : "تـ تقسيـ قطاع غزة إلى خمس محافظات ىي ،السمطة الكطنية الفمسطينية

الجياز المركزم ) "كمحافظة رفح ،محافظة غزة، محافظة الكسطى، محافظة خانيكنس
 .(59: 2008، سطينيلإلحصاء المفم
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 انيــــل الثـــــــالفص

 ريــــــــــــــــــار النظـــــــــــاإلط
 

 نشأة مدخل إعادة ىندسة العمميات اإلدارية -
 مفيوم إعادة ىندسة العمميات اإلدارية  -
 عناصر إعادة ىندسة العمميات اإلدارية -
 مبادئ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية -
 لعمميات اإلداريةأىداف إعادة ىندسة ا -
 أىمية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية -
 خصائص إعادة ىندسة العمميات اإلدارية -
 منيجية تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية -
 أدوات مدخل إعادة ىندسة العمميات اإلدارية -
 القائمون عمى إعادة ىندسة العمميات اإلدارية -
 دسة اإلداريةالمؤسسات التي يطبق عمييا مدخل إعادة الين -
 متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية -
 عوامل النجاح الحاسمة إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية -
 المعوقات والقيود المؤدية لفشل عمميو إعادة ىندسة العمميات اإلدارية -
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 تمييد
كما تزاؿ مكجيو نحك المحافظة عمى التكازف بيف االستقرار،  ،كانت كظيفة اإلدارة

التي تعرضيا الظركؼ البيئية التي تمارس  ،استجابة لممتطمبات الداخمية، كالخارجية ،ييركالتغ
 عمييا اإلدارة نشاطيا.

المعرفي،  باالنفجار يتسـ الذم ،الحالي الكقت في إلحاحان  أكثر الكظيفة ىذه كأصبحت 
 التي تحدياتكال كالسياسية، كاالجتماعية، االقتصادية، المجاالت شتى في المتسارع كالتقني

 .فيو نعيش الذم العالـ عمى أفرزتيا العكلمة

 الفصؿ مدخالن مف المداخؿ اإلدارية، سيعرض الباحث في ىذا كمف أجؿ ذلؾ
 نشأة إعادة ىندسة عف  حيث سيتحدث ،كىك مدخؿ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية 

 كأىميتيا، كدكاعي افيا،كأىد كمبادئيا، كمفاىيميا المختمفة، كعناصرىا، ،العمميات اإلدارية
 دكات الخاصة بيا، كمتطمبات نجاحيا،منيجية التطبيؽ، كاأل سيعرض ثـ تطبيقيا، إلى التكجو

 .تطبيقيا كمعكقات

 نشأة مدخل إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
 العقد في يظير إال لـ )اليندرة( اإلدارية العمميات ىندسة إعادة مفيكـ أف مف الرغـ عمى

 إلػى تعػكد كقكاعػده ،أسسػو أف القرف العشريف، في الكاليػات المتحػدة األمريكيػة، إال مف األخير
ظيػكر النظريػة العمميػة لػإلدارة لػػػ  بدايػة مػع كذلػؾ ،عشػر التاسػع القػرف مػف السػنكات األخيػرة
 ،لػ "فريدريؾ تايمكر"، حيث أسػيمت المدرسػة الكالسػيكية لػإلدارة العممية كاإلدارة "ىنرم فايمكؿ"،

 .(20: 2007كادر ظيكر ىذا المفيـك )حسيف،في ب

 مف قبؿ العممي المفيـك ىذا إلحياء اتجاىات األكاديمية الساحة عمى ظيرت بعد ذلؾ
العممية، التي ترل أف مدخؿ إعادة اليندسة جاء  المفاىيـ مف كغيرىا ،الشاممة الجكدة إدارة أنصار

تركيز عمى العمميات، كتطكيرىا بصفتيا ليكمؿ الجكدة، كيضيؼ إلييا بعدان ميمان متمثال في ال
 .(9: 2013)الزىراني، كالتنظيـ ،جكىر اإلدارة

 اإلدارية المداخؿ أحد العمميات، كاف ىندسة إعادة مدخؿ :( إلى أف2008)كأشار عطا اهلل       
العشريف، عندما قامت  القرف تسعينات في أدائيا لتحسيف المنظمات بيا التي اىتمت ،الحديثة
  (MIT Massachusetts Institute of Technology)ماساشكسيتس لمتكنكلكجيا  مؤسسة
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"، ككاف الغرض مف ىذا البحث معرفة الدكر الذم 1990بإجراء بحث بعنكاف "اإلدارة في عاـ 
تمعبو تكنكلكجيا المعمكمات في منظمات األعماؿ، كما أعدت مؤسسة "إس آم إس" لمخدمات 

( دراسة ىدفت إلى فحص S.I.S Synergy International Servicesاالستشارية )
 كتغيير المنظمة، ككاف اليدؼ لتمؾ المؤسسات ،طبيعة العالقة بيف تكنكلكجيا المعمكمات

 كتغيير المفاىيـ، كالقكاعد، كالفركض التي تبني اإلدارة قراراتيا عمى أساسيا،  ،ىك نبذ 
كالعشريف  رم، تناسب القرف الحادمكالبحث عف قكاعد، كفركض، كمفاىيـ جديدة لمفكر اإلدا

 .(23: 2008)عطا اهلل، 

مفيكـ إعادة اليندسة انتشر بشكؿ كبير في مجاؿ الفكر  :( أف2008) كيرل العجمي
بنشر أكؿ كتاب في إعادة  (1993)اإلدارم األمريكي، عندما قاـ كؿ مف ىامر كتشامبى عاـ 

 "Reengineering the Corporation" " "إعادة ىندسة المنظمة :ىندسة العمميات بعنكاف
" Business Process Reengineering" كقد عّرفا في كتابيما إعادة ىندسة العمميات

عادة تصميميا بشكؿ يرفع األداء كالكفاءة،  ،بأنيا: النظر بشكؿ جذرم في إجراءات العمؿ، كا 
 .(27: 2008كيقمؿ الكمفة في إنجاز العمؿ، كتقديـ الخدمات )العجمي،

مفيـك إعادة اليندسة ليس جديدان، كلكف الجديد ىك كضع  :( أف1996)سمطاف ال كيرل
منيجية عممية إلعادة ىندسة العمميات، ككذلؾ الرغبة األكيدة لإلدارة العميا في تطبيؽ المنيجية 
في أعماليـ، كتعتمد عمى التفكير غير التقميدم )اإلبداعي( مف خالؿ التصكر الذم يعمؿ عمى 

 .(6: 1996سمطاف،اللتفكير التقميدم الذم يؤدم إلى محدكدية األداء )كسر حكاجز ا

" Michael Hammerإعادة اليندسة "مايكؿ ىامر" " يمؤسسأحد  كىك األمر الذم أكده
حيث قاؿ: "إف إعادة اليندسة تحاكؿ جاىدة أف تخرج عف اإلطار التقميدم لمقكانيف القديمة 

عادة قيادة  .(104: 1990أك إدارة األعماؿ" )ىامر، ،بخصكص كيفية التنظيـ، كا 

 مف دعكة تحممو بما اإلدارة عالـ في حقيقية ثكرة اليندسة إعادة أحدثت الحيف ذلؾ كمنذ
كاإلجراءات، كاالستراتيجيات،  األنشطة، جميع في جذرم كبشكؿ النظر، إعادة إلى صريحة

 في كالمدارس كالخدمات، األعماؿ، منظمات مف الكثير عمييا قامت التي كاليياكؿ التنظيمية
، لتساىـ في سرعة انجاز تمؾ المؤسسات  كالتقميؿ مف تكاليفيا، ،كجكدة أداءىا ،عالـ اليـك

 الفضؿ يرجع حيث اإلدارية "اليندرة"، اليندسة ركاد مف شامبي،ت كجيمس ىامر، مايكؿ كيعد
 .(2008: 40)العجمي،  المدخؿ ىذا انتشار إلييما في
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 :من عدة مداخل إدارية لعل من أىميا وقد اشتق ىذا المدخل 
كالتي تعتمد عمى ىندسة سمككيات  ،كرائدىا فريدرؾ تايمكر مدخل اإلدارة العممية:  .1

 ،مف خالؿ ايجاد نظـ الرقابة ،كالقكاعد الميارية ،العامميف، بناء عمى نظاـ مف الكفاءة
العمؿ إلى  سيره، كتقسيـ نظاـ ؽكالتدريب، كالخرائط التكضيحية لكصؼ العمؿ، كطر 

كمخرجات، كاستفادت إعادة اليندسة مف مدخؿ اإلدارة العممية في  ،كعمميات ،مدخالت
 كتخطيطو عف المنفذيف لو، كفي كيفية كضع تصميـ  ،كيفية فصؿ تصميـ العمؿ

لى تتبع ،مثالي لمعمؿ  كتقسيمو، كالحاجو المستمرة إلى قياس كمتابعة كفاءة العمؿ، كا 
تكيات العمميات الركتينية، كاستبعاد الحركات الزائدة، أم مستكيات العامميف، كمس 

التقميؿ مف الكقت المستغرؽ ألداء العمؿ، مع التأكيد عمى العمميات ذات القيمة المضافة 
 .(48: 2008 )الطنيجي،

 "، ك "إلتػػكف مػػايك"M. Follettكتعتبػػر مدرسػػة "مػػارم فكليػػت"  مــدخل تصــميم العمــل:  .2
E. Mayo""كالػػذم يركػػز عمػػى التفاعػػؿ بػػيف السػػمكؾ  ،ذا المػػدخؿ، مػػف أىػػـ مػػدارس ىػػ

كالجماعي مف ناحية، كبيف العكامؿ البيئيػة مػف ناحيػة أخػرل، كقػد اسػتفاد مػدخؿ  ،الفردم
كالجذرم، كالتركيػز عمػى  ،إعادة اليندسة مف ىذا المدخؿ في أىمية التطكير االستراتيجي

يز عمى العامؿ اإلنساني في ابتكار كالترك ،التفكير العممياتي، كتطكير العمميات الركتينية
 .(196: 2010عمميات جديدة )المعايطو، 

، كقػػد Pheleeb Kruspy"كرائػػدىا "فيميػػب كركسػػبي"  مــدخل إدارة الجــودة الشــاممة:  .3
كالمخرجات، كذلؾ بيدؼ تقميؿ األخطاء فػي المنػتج النيػائي، كيتفػؽ  ،ركزت عمى العميؿ

 ،ة الشػػػػاممة فػػػػي التركيػػػػز عمػػػػى العمميػػػػاتمػػػػدخؿ إعػػػػادة اليندسػػػػة مػػػػع مػػػػدخؿ إدارة الجػػػػكد
كالعمػػالء، كتختمفػػاف فػػي معػػدؿ السػػرعة، حيػػث أف الينػػدرة أسػػرع كتحػػدث تغييػػرات جذريػػة، 
كتكاجػػػو المشػػػكالت الكبيػػػرة التػػػي قػػػد تتعػػػػرض ليػػػا المؤسسػػػة، بينمػػػا تسػػػاىـ إدارة الجػػػػكدة 
 ،الشػػػػػػػػػاممة فػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػؽ تحسػػػػػػػػػينات إضػػػػػػػػػافية لممؤسسػػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػػا تحتػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػدعـ

 كحسػػػف المتابعػػػة عمػػػى مػػػدار الكقػػػت لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ المنشػػػكدة،  ،ندة المسػػػتمرةكالمسػػػا 
كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فػػإف إدارة الجػػكدة الشػػاممة تعتبػػر جػػزءا مػػف منيجيػػة إعػػادة اليندسػػة 

 .(20: 2003، أحمد) لمنظمة ما
يقـك مدخؿ النظـ عمػى مفيػـك النظػاـ الػذم ييػدؼ إلػى تكػكيف مبػادئ عامػة  مدخل النظم:  .4

كقػد اسػػتفاد مػدخؿ إعػػادة اليندسػػة  ،(8: 2010الػػرب،جػػاد تطبيقيػػا عمػى كافػػة الػنظـ ) يمكػف
كالتػػي كػػاف مػػف أىػػـ خصائصػػيا  ،كبالتحديػػد مػػف نظريػػة النظػػاـ المفتػػكح ،مػػف مػػدخؿ الػػنظـ
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كالتكازف الديناميكي، كلكي تحافظ أم منظمة عمػى االسػتقرار البػد مػف االسػتجابة  ،االستقرار
كىػػػذا مػػػا يسػػػعى إليػػػو مػػػدخؿ إعػػػادة اليندسػػػة  ،تعمػػػؿ فػػػي إطارىػػػا لمتغيػػػرات فػػػي البيئػػػة التػػػي
  .حيث التركيز فيو عمى نظـ المعمكمات ،لالستجابة لممتغيرات البيئية

تعتبػػػر تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات مػػػف أكثػػػر إمكانيػػػات القػػػكة  مـــدخل تكنولوجيـــا المعمومـــات:  .5
إعػػػادة اليندسػػػة،  كمسػػػاندة مشػػركع ،لمػػدخؿ إعػػػادة اليندسػػة، كتمعػػػب دكران حيكيػػػان فػػي دعػػػـ

 ،حيػػػػػػػث تسػػػػػػػيـ تكنكلكجيػػػػػػػا المعمكمػػػػػػػات فػػػػػػػي تكػػػػػػػكيف التفكيػػػػػػػر العمميػػػػػػػاتي فػػػػػػػي تصػػػػػػػميـ
كنظػػػػـ  ،كتنفيػػػػذ العمميػػػػات السػػػػائدة بالمؤسسػػػػة، كمػػػػا تكجػػػػد عالقػػػػة قكيػػػػة بػػػػيف العمميػػػػات 

 .(100: 2007) المعايطة، المعمكمات

ي مػف كىػك مػدخؿ يابػان :مػدخؿ التحسػيف المسػتمر (2009)الشػمبي ك  النكركيضيؼ     
 .المداخؿ التي استفاد منيا مدخؿ إعادة اليندسة

كممة يابانيػة تعنػي التحسػيف المسػتمر، : (Kaizen)مدخل التحسين المستمر في األداء  .6
كػػؿ إنسػػاف فػػي المنظمػػة،  كليةؤ مسػػككفقػػان ليػػذا المػػنيج اليابػػاني فػػإف تطػػكير أداء المنظمػػة 

ر المسػتمر يركػز عمػى تحسػيف كالتطػكي ،أك مستكل إدارم معػيف ،كليس كقفان عمى جماعة
كيحسػػف فييػػا كصػػكالن  ،كيطكرىػػا ،العمميػػات، كال ييػػتـ بالنتػػائج فقػػط فيػػك يراجػػع العمميػػات

كقػػػد اسػػػتفاد مػػػدخؿ إعػػػادة اليندسػػػة مػػػف ىػػػذا المػػػنيج فػػػي أف التحسػػػيف  ،لمنتػػػائج األفضػػػؿ
كالعػػػػامميف، كمػػػػا يشػػػػمؿ مجػػػػاؿ التحسػػػػيف أيضػػػػان  ،مسػػػػئكلية شػػػػاممة لػػػػإلدارة :المسػػػػتمر ىػػػػك

اني، كالتجييػػزات، كالمػػكاد، كطػػرؽ العمػػػؿ، كسػػمككيات العػػامميف، كىػػك يتطمػػب تغييػػػران المبػػ
  ،جػػػػػػػػػػذريان فػػػػػػػػػػي ثقافػػػػػػػػػػة المنظمػػػػػػػػػػة، أم فػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػيـ، كالسػػػػػػػػػػمككيات المشػػػػػػػػػػتركة لػػػػػػػػػػإلدارة

 .(476: 2009 الشمبي، النكر،) كالعامميف

، كيػػرل الباحػػث فػػي ضػػكء مػػا أكدتػػو الدراسػػات، كاألبحػػاث المتعمقػػة بمػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة
يمكف إرجاع نشأة جذكر ىذا الفكر إلػى ظيػكر الفكػر اإلدارم القػديـ، لكػف الظيػكر الفعمػي  :أنو

لو كاف في نياية التسعينات مف القرف الماضي، في الكاليات المتحدة األمريكية، كقد اشتؽ ىذا 
كتيػا، كيتجنػب نقػاط قالمفيكـ مف عدة مداخؿ إدارية أخرل، حيث استطاع أف يستفيد مف نقاط 

، الفكػر اإلدارم المعاصػر في المتبعة اإلدارية مف أفضؿ األساليب ضعفيا، إلى أف أصبح يعد
كػؿ اكاليي لمعمميػات اإلداريػة المتبعػة، ، كالجػذرمالتفكير األساسية عادإل يوتبن فيتنبع أىميتو ك 

تحقيػػػػؽ بيػػػػدؼ  كذلػػػػؾ ،كتػػػػدفؽ العمػػػػؿ ،الكظيفػػػػةل كمحتػػػػك  ،كتكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات يػػػػة،التنظيم
 .مف حيث الجكدة، كالتكمفة، كالسرعة ات مممكسة في اإلنتاجتحسين
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 مفيوم إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
دارة، ،ىندسػة يفكممتػ مػف مركبػة عربيػة كممػة الينػدرة  ترجمػة لممصػطمح الكاقػع فػي كىػي كا 
 العمميات إعادة  ىندسة يعني كالذم ،((Business Reengineering process االنجميزم
فاإلداريػة،   إعػادة يعنػي أنػو إال الحرفيػة اإلداريػة بالترجمػة اليندسػة المفػظ يعنػي يكػف لػـ كا 
 ىندسػة إعػادة أدبيػات عميػو تدلػ كمػا اإلداريػة المصػاحبة، كالػنظـ ،لمعمميػات الجذرم التصميـ
 .(42-41 :2001السمطاف،) كتطبيقاتيا العمميات،

ت بأنيػػا: "البػػدء مػػف جديػػد إعػػادة ىندسػػة العمميػػا "كجػػيمس تشػػامبي" "،مايكػػؿ ىػػامر"كيعػػرؼ 
أك إجػراء عمميػات تجميميػة تتػرؾ  ،كتػرميـ الكضػع القػائـ ،أم مف نقطػة الصػفر، كلػيس إصػالح

البنػػى األساسػػية كمػػا كانػػت عميػػو، كمػػا ال يعنػػي ترقيػػع الثقػػكب لكػػي تعمػػؿ بصػػكرة أفضػػؿ، بػػؿ 
 ،يعنػػػػػػي التخمػػػػػػػي التػػػػػػاـ عػػػػػػػف إجػػػػػػػراءات العمػػػػػػؿ القديمػػػػػػػة الراسػػػػػػػخة، كالتفكيػػػػػػر بصػػػػػػػكرة جديػػػػػػػدة

كمختمفػػػػػػة فػػػػػػي كيفيػػػػػػة تصػػػػػػنيع المنتجػػػػػػات، اك تقػػػػػػديـ الخػػػػػػدمات، لتحقيػػػػػػؽ رغبػػػػػػات العمػػػػػػالء"  
(Hammer & Champy, 1990, p.14). 

عػػػػادة تعريػػػػؼ جػػػػذرم لسػػػػير  ،كمػػػػا تعػػػػرؼ بأنيػػػػا: "إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي العكامػػػػؿ األساسػػػػية كا 
ـ العمميػات اإلداريػػة لمحصػكؿ عمػػى أقصػى قػػدر مػػف النفػع فػػي أكقػات حاسػػمة، كقياسػية فػػي عػػال

 .(35: 1996السمطاف،اليـك المتميز بخصائص النكعية، الخدمات، السرعة" )

كالتػػي ليػػا قيمػػة  ،سػػتراتيجيةاالكسػػريع لمعمميػػات  ،كمػػا تعػػرؼ بأنيػػا: "إعػػادة تصػػميـ جػػذرم
كالسػريع لمػنظـ، كالسياسػات، كاليياكػؿ التنظيميػة التػي  ،مضافة، ككذلؾ إعادة التصميـ الجػذرم

كفػػؽ معػػايير  ،ذلػػؾ لمكصػػكؿ إلػػى انسػػياب العمػػؿ بػػأعمى مسػػتكل تسػػاعد عمػػى العمميػػات، ككػػؿ
 .(2: 2006الجكدة العالمية" )تيشكرم، 

 ،كالكسػػائؿ المتطػػكرة ،كتعػػرؼ إعػػادة ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة بأنيػػا: "مجمكعػػة األدكات
فػي إحػداث الػدمج األمثػؿ ليػذه الكسػائؿ كصػكال  ،باإلضػافة إلػى االسػتفادة مػف التقنيػات الحديثػة

 التغييػػػػػػػر الجػػػػػػػذرم فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ أرجػػػػػػػاء المنظمػػػػػػػة، كفػػػػػػػي الكفػػػػػػػاء باحتياجػػػػػػػات المسػػػػػػػتيمؾ"  إلػػػػػػػى
 .(14: 2009)الديحاني، 
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"األداة  :( مػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة بأنػػو2002) النجػػارأمػػا عمػػى مسػػتكل التعمػػيـ فقػػد عػػرؼ 
مػػف خػػالؿ إعػػادة تصػػميـ قطػػاع التعمػػيـ  ،المتكاممػػة إلحػػداث تغييػػر حقيقػػي فػػي منظكمػػة التعمػػيـ

 .(27 :2002 )النجار، عمى األعماؿ الكاجب انجازىا لتحقيؽ األىداؼ التعميمية" ،زبالتركي

"أحػػػد  :( مػػػدخؿ إعػػػادة اليندسػػػة عمػػػى مسػػػتكل التعمػػػيـ بأنػػػو2002) مصػػػطفىكمػػػا عػػػرؼ 
فػي المنظمػة التعميميػة مػف  ،كسػريع ،التػي تيػدؼ إلػى تحسػيف جػذرم ،المداخؿ اإلدارية الحديثة

، كالسياسػػػػات، كاليياكػػػػؿ، كالقػػػػيـ، كاالفتراضػػػػات سػػػػتراتيجيةاالخػػػػالؿ إعػػػػادة تصػػػػميـ العمميػػػػات 
 .(119 :2002 ،مصطفىبشكؿ غير تقميدم" ) ،المساندة

أنيا تختمػؼ فػي  كجد الباحثإف القراءة المتأنية لمجمؿ التعاريؼ السابقة لمفيكـ اليندرة، 
الصػػػياغة كتتفػػػؽ فػػػي المضػػػمكف حيػػػث يتمحػػػكر المضػػػمكف حػػػكؿ أربػػػع نقػػػاط أساسػػػية لخصػػػيا 

 كما يمي: (2007ك سميماف) (2011رسمي )م
ككػؿ فػرد عامػؿ  ،كىػذا يعنػي أف الكقػت قػد حػاف لكػي تعيػد اإلدارة اليندرة عممية أساسـية: .1

كمراجعة ما يقكمكف بو مف عمؿ، بطرح مجمكعة مف  ،بيا النظر في أسمكب العمؿ المتبع
كاإلدارة؟ كىػؿ يمكػف  ،األسئمة: لماذا يقكمكف بيذا العمؿ؟ كىؿ ىذا العمؿ ذك قيمػة لمعمػالء

 كالجػػػػكدة؟ كػػػػؿ ىػػػػذه األسػػػػئمة يطرحيػػػػا أسػػػػمكب  ،اداؤه بطريقػػػػة أفضػػػػؿ مػػػػف حيػػػػث السػػػػرعة
 كمفيػػػػـك عممػػػػي يسػػػػاعد اإلدارة فػػػػي الكصػػػػكؿ إلػػػػى إجابػػػػات شػػػػافية ليػػػػذه  ،الينػػػػدرة بأسػػػػمكب

 .(63: 2011األسئمة اليامة )مرسمي،
ــة: .2 ــة جذري ــدرة عممي مػػؿ الحاليػػة، كىػػك أمػػر تتضػػمف الينػػدرة حمػػكال جذريػػة لمشػػاكؿ الع الين

التػي كانػت فػي معظميػا  ،يتميز بو أسمكب اليندرة عف غيره مف األساليب اإلداريػة السػابقة
كمعكقاتػػػو، كبالتػػػالي فػػػإف  ،كسػػػطحية لمشػػػكالت العمػػػؿ ،تسػػػعى إلػػػى تحقيػػػؽ حمػػػكؿ عاجمػػػة

كليس مجرد تغيرات سطحية، أك ظاىرية لمكضػع  ،اليندرة الجذرية تعني التغير مف الجذكر
 ،أك تطػكير ،كلػيس مجػرد تحسػيف ،كاالبتكار ،ئـ، كمف ىذا المنطمؽ فإنيا تعني التجديدالقا

 .(64: 2011أك تعديؿ أساليب العمؿ القائمة )مرسمي،
كالشػػكمية، بػػؿ تيػػدؼ  ،فيػػي ال تتعمػػؽ بالتحسػػينات النسػػبية المطػػردة الينــدرة عمميــة ىائمــة: .3

 سػػاىـ فػػي مسػػاعدة اإلدارة التػػيإلػػى تحقيػػؽ طفػػرات ىائمػػة، كفائقػػة فػػي معػػدالت األداء، كت
تتبناىػػا فػػي تحقيػػؽ نتػػائج جكىريػػة فػػي نسػػب تحسػػيف األداء لمعمػػؿ، كتقمػػيص الػػزمف الػػالـز 

 .(64: 2011إلنجاز العمؿ، كتقديـ خدمات أفضؿ لمعمالء )مرسمي،
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تعتبر العمميات الركيزة األساسية لمدخؿ إعادة اليندسة، حيث يركػز عمػى  ىندرة العمميات: .4
سػػػتراتيجية، كالمنظمػػػة، كالجكىريػػػة )ذات القيمػػػة المضػػػافة(، كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ العمميػػػات اإل

كمبتكر يمكف مف خاللو تحقيؽ التحسينات الجذرية المطمكبػة "أم أف  ،كضع تصميـ جديد
التكجػػػػو فػػػػي العمػػػػؿ يقػػػػـك عمػػػػى العمميػػػػة، كلػػػػيس عمػػػػى الميػػػػاـ، أك الكظػػػػائؼ، أك األفػػػػراد" 

 .(62: 2007)سميماف،

ا تقدـ مػف تعريفػات خاصػة بمػدخؿ إعػادة اليندسػة يعػرؼ الباحػث كفي ضكء مكبعد ذلؾ 
"عمميػػة متكاممػػة تحتػػكم عمػػى مراحػػؿ متسمسػػمة تيػػدؼ إلػػى  :فػػي التعمػػيـ بأنػػو اإلداريػػة اليندسػػة

عػػػادة تصػػػميـ أسػػػاليب التعمػػػيـ  التغييػػػر الجػػػذرم لمعمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي المنظكمػػػة التعميميػػػة، كا 
األىداؼ التعميمية، كتجكيد مخرجات التعميـ، بما يتفؽ  التقميدية بصكرة جذرية، مف أجؿ تحقيؽ

 مع مستحدثات العصر، كمتطمباتو".

 عناصر ىندسة العمميات اإلدارية:
يتكػػػكف مػػػف  ،مػػػدخؿ إعػػػادة اليندسػػػة كغيػػػره مػػػف األسػػػاليب اإلداريػػػة المنتيجػػػة أسػػػمكبإف 

 مجمكعة مف العناصر األساسية المشكمة لو، لعؿ أىميا:
كاألسػاليب اإلداريػة  ،فالينػدرة تطػرح أسػئمة ال تشػمؿ فقػط الطػرؽ ،اسػيأف يككف التغييػر أس .1

كالفرضػيات التػي تقػػـك عمييػا تمػؾ األعمػػاؿ  ،المسػتخدمة، بػؿ يتجاكزىػػا إلػى األعمػاؿ نفسػػيا
 .(124: 2006)الحمادم،

 ،يتمثػػػؿ فػػػي تحسػػػيف ،كقيمػػػة، كلػػػيس تغييػػػرا سػػػطحيان  ،كلػػػو معنػػػى ،أف يكػػػكف التغييػػػر جػػػذريان  .2
 .(150: 2008جكد )أم ترميـ الكضع الحالي( )السكارنة،كتطكير ما ىك مك 

 ،كالتطػػػكير النسػػػبي ،كضػػػخمة، أم ال تقتصػػػر عمػػػى التحسػػػيف ،أف تكػػػكف النتػػػائج جكىريػػػة .3
 .(102: 2006كالذم غالبا ما يككف تدريجيان )تيشكرم، ،كالشكمي في األداء

عػادة بنػاء العمميػات اإلداريػة ،تركز الينػدرة عمػى تحميػؿ .4  ،ليياكػؿ التنظيميػةكلػيس عمػى ا ،كا 
 كالكظيفػػة التػػي تتػػدرج ضػػمف أسػػمكب إعػػادة البنػػاء الييكمػػي ،المسػػؤكليات كميػػاـ اإلدارات أك

 .(102: 2006)تيشكرم، 
كتكظيفيػا لمتغييػر الجػذرم الػذم يخمػؽ  ،اليندرة تعتمد عمى االسػتثمار فػي تقنيػة المعمكمػات .5

 .كأساليب تنفيذ العمؿ ،أسمكبان إبداعيان في طرؽ
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كلػػػيس أالسػػػتنتاجي، فالينػػػدرة  ،ينػػػدرة عمػػػى التغييػػػر مػػػف خػػػالؿ التفكيػػػر االسػػػتقرائيتعتمػػػد ال .6
كالتغييػػر قبػػؿ بػػركز  ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ البحػػث عػػف فػػرص التطػػكير ،تعتمػػد عمػػى االسػػتقراء

 .(95: 2002، السركالتطكير ) ،مشاكؿ العمؿ التي تدعك لمتغيير
 أف يجػػب لمػػديريف،ا أف عمػػى عػػالكة لألدنػػى، األعمػػى مػػف تتجػػو عمميػػة الينػػدرة  .7

  ةػػػػػػػػبدافعي رفكاػػػػػػػػػكيتص ،ؤكليةػػػػػػػػػػػػػػػالمس يـػػػػػػػػعاتق عمػى كيأخػذكا كقػادة، ،يككنػكا مػديريف 
 .(64: 2010)حنكف،  كتحفيز

 ( أف إعادة اليندسة تتككف مف أربعة عناصر رئيسة ىي:2002)لكنيثاؿ  بينما يرل 
 كخارجيان(. ،ميان تركيز أكبر عمى عمالء المنظمة )داخ .1
 ،إعػػادة تفكيػػر جكىريػػة فػػي العمميػػات فػػي المنظمػػة التػػي تػػؤدم إلػػى تحسػػينات فػػي اإلنتاجيػػة .2

 كزمف الدكرة.
 إعادة التنظيـ الييكمي، أم كسر اليرميات الكظيفية إلى فرؽ تتجاكز الحدكد الكظيفية. .3
حصكؿ عمى أم استخداـ احدث ما تكصمت إليو التقنية لم" كنظـ مقاييس جديدة ،معمكمات .4

 .(35: 2002كاتخاذ القرارات" )لكنيثاؿ، ،تحسف في تكزيع البيانات

 في: (1995ىامر كتشامبي )كتتمثؿ عناصر اليندسة اإلدارية عند  
كاإلجػراءات القديمػة يجػب أف يقضػى  ،: كتعنػي إف جميػع العمميػاتإعادة التفكير الجوىري .1

مػػى أف إعػػادة ىندسػػة العمميػػػات كيحػػؿ محميػػا أسػػػاليب جديػػدة فػػي العمػػؿ، عػػػالكة ع ،عمييػػا
 .(350: 2002كال تقـك بالتغيير المظيرم )مصطفى،  ،تصؿ إلى الجذكر

: تتضمف مجمكعة مف األنشطة التي تعالج مدخالن كاحػدان، إعادة تصميم العمميات اإلدارية .2
 إلخػػػػػػراج مخرجػػػػػػات معينػػػػػػة، كال تركػػػػػػز عمػػػػػػى إعػػػػػػادة ىندسػػػػػػة  ،أك عػػػػػػددا مػػػػػػف المػػػػػػدخالت

 مػػػػف خػػػػالؿ  ،ىياكػػػػؿ، بػػػػؿ عمػػػػى إعػػػػادة ىندسػػػػة كيفيػػػػة إتمػػػػاـ العمػػػػؿأك  ،كحػػػػدات تنظيميػػػػة
 كالتغييػػػػػػػر السػػػػػػػمككي لألفػػػػػػػراد  ،كتغييػػػػػػػر اليياكػػػػػػػؿ التنظيميػػػػػػػة، كالميػػػػػػػاـ ،تغييػػػػػػػر الكظػػػػػػػائؼ
 .(29: 2007العامميف )حسيف، 

كالحالية غير  ،: إف اليندسة اإلدارية تفترض أف العمميات الماضيةإعادة التصميم الجذري .3
ي التأكيػػد بشػػكؿ أكثػػر عمػػى حمػػكؿ جذريػػة جديػػدة تتضػػمف تػػرؾ الكضػػع كافيػػة، كليػػذا ينبغػػ

 .(310: 2008كالبدء مف جديد مع أتباع أساليب ابتكارية )العجمي ، ،الراىف تمامان 
: فػػال تعػػد التحسػػينات اليامشػػية فػػي االداء كافيػػة، كلػػذلؾ يجػػب السػػعي التحســين المســتمر .4

كطفػػرة  ،يحقػػؽ تحسػػف جػػذرم محسػػكسكمثيػػر )ثػػكرم(، كالتحسػػيف المثيػػر  ،كراء أداء شػػامؿ
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( يكضػػػػح منظكمػػػػة 2-1كالشػػػػكؿ رقػػػػـ ) ،(111: 2004كاسػػػػعة كتفػػػػكؽ طمػػػػكح )حسػػػػيف، 
 (:1995ىامر كتشامبي ) آىاعناصر مدخؿ إعادة اليندسة كما ر 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 " حول إعادة اليندسةليامر وتشامبي( العناصر األربعة لـ "2-1الشكل رقم )
 

 ،ة السػػابؽ ذكرىػا فػػي منظكمػة كاحػػدة يػػؤثر كػؿ عنصػػر فييػػاكتعمػؿ جميػػع عناصػر الينػػدر 
دارة مؤسسػػػة مػػػا سػػػكؼ يقػػػكد  ،كيتػػػأثر ببقيػػػة العناصػػػر، فإعػػػادة التفكيػػػر فػػػي أساسػػػيات تشػػػغيؿ كا 

التػي  ،قياداتيا إلى اكتشاؼ األساليب البيركقراطيػة الخاطئػة، كمػف ثػـ إعػادة النظػر فػي األسػس
ات، كىذا يؤدم إلى تحديد العمميات الرئيسػة التػي تحدد أساليب العمؿ المتبعة، كما بيا مف ثغر 

تنبػػع مػػف التفكيػػر فػػي أساسػػيات التشػػغيؿ، ككالىمػػا لػػو عالقػػة كثيقػػة بإعػػادة التصػػميـ الجػػذرم 
 ألحػػػداث تغييػػػر جػػػذرم يقػػػكد المؤسسػػػة إلػػػى نتػػػائج تحسػػػيف ىائمػػػة فػػػي معػػػدالت  ،لمكضػػػع القػػػائـ

 .(21: 2010)فيمي،  األداء

ئمػػة فػػي معػػدالت األداء فػػي مؤسسػػة مػػا ال يمكػػف أف تتحقػػؽ كمػػا أف نتػػائج التحسػػيف اليا 
التػػػي تحػػػػدد  ،كاإلدارة ،بالصػػػكرة المنشػػػكدة إال فػػػػي ظػػػؿ إعػػػادة التفكيػػػػر فػػػي أساسػػػيات التشػػػػغيؿ

 فً التفكٌر  إعادة
 إدارة أساسٌات
 األنظمة وتشغٌل

  على التركٌز

 الرئٌسة العملٌات

 هائلة تحسن نتائج
 مستوٌات فً

 ت األدا ومعدال

 التصمٌم إعادة
 للوضع الجذري

 فً القـــــائم
 المنظمة
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عػػػادة  ،أسػػػاليب العمػػػؿ المتبعػػػة كمػػػا بيػػػا مػػػف ثغػػػرات، إلػػػى جانػػػب تحديػػػد العمميػػػات الرئيسػػػة، كا 
 .(22: 2010ير الجذرم المنشكد )فيمي، بيدؼ إحداث التغي ،التصميـ الجذرم لمكضع القائـ

مى عتقكـ  :عمى أنيا اليندسة إعادة عناصر مدخؿ يمكف النظر إلى كيرل الباحث أنو
كتصميـ  ،كتعتمد عمى إعادة ىيكمة ،مف جذكره لممؤسسات ،البناء التنظيميالتفكير، ك  إعادة

لمؤسسات، حيث ا ىذه كطمكح في أداء ،بيدؼ تحقيؽ تطكير جكىرم ،لعمميات اإلداريةا
ز يتركالالتكمفة؛ تحسيف جكدة المنتج؛  سرعة األداء؛ تخفيض تيدؼ عناصر ىذا المدخؿ إلى:

ييكمة العمؿ ب كتقكـ ،ز عمى حاجة العميؿيتركالك  ،بالنتائج االىتماـ ؛عمى العمميات اإلدارية
 .بطمكحات فائقة تتميزحيث ؛ كليس بصكرة جزئية ،عمى أساس العممية ككؿ

 سة العمميات اإلدارية:مبادئ ىند
 إف الينػػػػدرة اإلداريػػػػة ليسػػػػت عمميػػػػة عشػػػػكائية، بػػػػؿ ىػػػػي أسػػػػمكب عممػػػػي منيجػػػػي مسػػػػتند

 إلػػػػػػى مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف المبػػػػػػادئ األساسػػػػػػية التػػػػػػي تحػػػػػػدد الخطػػػػػػكط األساسػػػػػػية لمسػػػػػػار عمميػػػػػػة 
 أك تفعيػػػػؿ العمميػػػػة كصػػػػكالن إلػػػػى األىػػػػداؼ التػػػػي سػػػػكؼ  ،الينػػػػدرة، كتشػػػػكؿ حػػػػدكد بدايػػػػة تطبيػػػػؽ

ىػػذا األسػػمكب، كمػػف أجػػؿ نجػػاح مػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة قػػاـ مايكػػؿ ىػػامر  تتحقػػؽ بفضػػؿ تطبيػػؽ
، كقػد ذكرىػا بتحديد سبعة مبػادئ أساسػية ألداء العمػؿ تمثػؿ متطمبػات تحقيػؽ التحسػيف الجػذرم

(Hammer & Champy (1995  كما يمي  (128-127: 2013)صبيح،نقالن عف:  
 ؽ مستخدمي مخرجاتيا كمما أمكف ذلؾ.التركيز عمى العمميات حيث يتـ تنفيذ العممية عف طري .1
التركيز عمى األفراد التعامؿ مع اإلنساف كأصؿ أك مصدر قكة كليس كعنصر تكمفة يتعيف  .2

 تخفيضو.
 كليس المياـ. ،التركيز عمى النتائج تنظيـ األفراد العامميف أك فرؽ العمؿ حكؿ النتائج .3
 .اف أداء العمؿبمك التطكير الذاتي ) إدارة المكقؼ( ربط اتخاذ القرارات .4
 .دمج األنشطة المتشابية .5
الربط بيف األنشطة المتكازنة بدالن مف التكامؿ بيف نتائجيا حيث يقكـ كؿ فريؽ عمؿ بػأداء  .6

 نشاط ما، ثـ تجميع مخرجات كؿ فرؽ العمؿ.
 التركيػػػػز عمػػػػى تكػػػػػكيف قاعػػػػدة بيانػػػػات متكاممػػػػػة حيػػػػث يػػػػتـ الحصػػػػػكؿ عمػػػػى البيانػػػػات مػػػػػف .7

 كعدـ االزدكاجية فييا.  ،احدة بما يضمف سالمتياكلمرة ك  ،مصادرىا األكلية 
 "Hammer & Champy( يكضح المبادئ السبعة ؿ "2-2كالشكؿ رقـ )
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 (2-2الشكل رقم )

 Hammer & Champyالمبادئ السبعة لمدخل إعادة اليندسة عند 
 (128: 2113،صبيحالشكل منقول عن )

 
( عمػى سػبيؿ المثػاؿ 2003) مرسػيا كمف أىـ مبادئ ىندسة العمميػات اإلداريػة التػي ذكرىػ

 ال الحصر كما يمي:
عادة المنظمة، كاستراتيجيات ،ألىداؼ الكاضح التحديد -أ   الحالي. الكضع في التفكير كا 
 كليس الكظائؼ. ،العمميات عمى التركيز -ب 
 كليس المياـ. ،التنظيـ عمى أساس النتائج -ج 
 ،الالزمػة كالمبػررات ،مػاتكالمعمك  ،البيانػات كحشػد ،كاليياكػؿ السياسػات،ك  الػنظـ، تػكفير -د 

 السميمة. القرارات التخاذ
 انجازه. كما سيتـ ،المعمكمات دقة مف لمتأكد ،اإلدارية لألدكات المناسب االستخداـ -ق 
  مػػػػا صػػػػغر حجميػػػػا فػػػػي إطػػػػار رؤيػػػػة جديػػػػدةشػػػػمكلية خطػػػػة الينػػػػدرة لجميػػػػع العناصػػػػر مي -ك 

 .(122: 2003)مرسي، 
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 دسة في المنظكمة المدرسية فيما يمي:( أىـ مبادئ إعادة الين2007)كلقد لخص حسيف 
 ،كمخرجػػات العمميػػات اإلداريػػة لمعمميػػة التعميميػػة، كالػػربط بػػيف الميػػاـ ،التركيػػز عمػػى النتػػائج .1

 التي تتـ تأديتيا بكاسطة األفراد العامميف في كظيفة كاحدة. ،كالكاجبات
ع حاجػػػات التػػػي تسػػػيـ فػػػي إشػػػبا ،حيػػػث يػػػتـ تقميػػػؿ الميػػػاـ الداخميػػػة ،التركيػػػز عمػػػى الطالػػػب .2

كالمجتمػع، كاف تشػمؿ عمميػة اليندسػة األفػراد المسػتفيديف مػف تنفيػذ ىػذه العمميػات ، الطالب
 كالحكاجز التنظيمية. ،كالقضاء عمى المعكقات ،لتحسيف أدائيـ لمعمؿ

 ،دمج المعمكمات اليامة لتنفيػذ العمػؿ، أم يصػبح األفػراد المسػئكليف عمػى جمػع المعمكمػات .3
كمعالجػة ىػذه المعمكمػات، دكف الحاجػة لجماعػة أخػرل  ،شػغيؿأصحاب الدكر الفعػاؿ فػي ت

 لمقياـ بيذه الميمة.
 كاسػػتراتيجية ،كاإلجػػراءات، كذلػػؾ يػػتـ مػػف خػػالؿ تحديػػد أىػػداؼ ،كجػػكد تػػكازف بػػيف األنشػػطة .4

 كأىػػػػػػػداؼ المنظمػػػػػػػة، كتنػػػػػػػاكؿ قضػػػػػػػايا األفػػػػػػػراد  ،النظػػػػػػػاـ، كالتناسػػػػػػػؽ بػػػػػػػيف أىػػػػػػػداؼ الفػػػػػػػرد
كاالستخداـ األمثؿ  ،ات، ككضع رؤية لمنظاـ التعميميتقبؿ التحديعمى زىـ يحفتك  ،العامميف

 لألدكات اإلدارية.
 اتخػػػػػاذ القػػػػػرار، حيػػػػػث يػػػػػؤدم العمػػػػػؿ فػػػػػي ضػػػػػكء نػػػػػكع مػػػػػف الرقابػػػػػة باسػػػػػتخداـ التكنكلكجيػػػػػا  .5

 التقنية الحديثة.
إمكانيػػػػة جمػػػػع المعمكمػػػػات المدعمػػػػة لعمميػػػػة الينػػػػدرة كنتيجػػػػة ناجحػػػػة عػػػػف العمػػػػؿ، كتػػػػكافر  .6

 ع حاجات العمالء.المعمكمات المطمكبة إلشبا
فػػي كظيفػػة كاحػػدة  ،الػػدمج الػػكظيفي حيػػث يػػتـ كفػػؽ ىػػذا المػػنيج ضػػـ عػػدة كظػػائؼ منفصػػمة .7

بيدؼ القضاء عمى مخػاطر تقسػيـ العمػؿ الػكظيفي، كىػذا المبػدأ يعمػؿ عمػى سػيكلة تكزيػع 
 كالتخمص مف الكثير مف األخطاء. ،كتحسيف مرافقو ،كمسئكلياتو ،أعباء العمؿ

مسئكؿ، كيؤكد ىذا المبدأ عمى أف الفرد ىك المسئكؿ عػف اتخػاذ القػرار اتخاذ القرار ميمة ال .8
مراحػؿ العمػؿ،  مرحمة مف في كؿ اإلدارة العميا بنفسو دكف الحاجة لمحصكؿ عمى قرار مف

كتحسػػػيف مسػػػتكل الخدمػػػة المقدمػػػة  ،كىػػػذا المبػػػدأ يسػػػاعد المػػػدارس عمػػػى سػػػرعة أداء العمػػػؿ
 كتحمميـ المسئكلية. ،ضيـ المزيد مف الصالحياتلمطالب، ككذلؾ االرتقاء بالعامميف لتفكي

كلػيس  ،سيادة القيـ اإلنتاجية بيف المرؤكسيف، كىذا المبدأ يؤكد عمى العمؿ لخدمػة العمػالء .9
 كتحػػكؿ مرؤكسػػييا لخدمػػة العمػػالء ،لرؤسػػاء العمػػؿ مػػا مػػف شػػأنو أف يغيػػر ثقافػػة المنظمػػة

 (.38 -34: 2007) حسيف، 
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يػرل الباحػث أف مػدخؿ إعػادة اليندسػة فػي التعمػيـ يقػـك  كفي ضكء المبادئ السابؽ ذكرىػا،
 عمى عدة مبادئ لعؿ مف أىميا:

 كلػيس، كىػـ الطػالب( ،التعمـ )المستفيديف مف عمميػة التعمػيـ منتجات أساس عمى نظيـالت .1
 . المياـ عمى

 منظكميػان  دارتيػاا  ك  ،التعميـ منظكمة مككنات مف مككف كؿ في المتاحة المكارد مع التعامؿ .2
 .كتقميؿ تكمفة ،كسرعة انجاز ،مخرجات عمميات التعميـ مف جكدة أداء يخدـ بما

 حتػى مػف المػدخالت ،كالػتعمـ، التعمػيـ منظكمػة في تتـ التي األنشطة كؿ في النظر إعادة .3
، مسػتكيات فػي ىائمػة كطفػرات ،جػذرم تغييػر كأحػداث ،إلػى الطػالب الخدمػة كصػكؿ

 .األداء كمعدالت
 .المياـ تنجز حيثما مركز القرار بكضع ،كالتعمـ ،التعميـ منظكمة أدارة في الالمركزية تفعيؿ .4
 تفكيض السمطة الكافية لتمكيف العامميف في المدرسة مف أداء المياـ التعميمية بكفاءة. .5
 ثػـ كمػف ،كتحديػد أسػبابيا ،الجػذكر مػف كالػتعمـ، التعمػيـ منظكمػة فػي الضػعؼ نقاط معرفة .6

 .العالج كيفية الى الكصكؿ

 ة العمميات اإلدارية:أىداف ىندس
 كتحسػيف الفعالة، غير اإلدارية العمميات تحسيف إلى اإلدارية العمميات ىندسة إعادة تيدؼ

حػداث تغيػر العالميػة، كالقكل ،المتغيرات لمكاجية األداء يفسكتح المنتج، جكدة  كسػريع، جػذرم كا 
، الجػكدة يفالعمػؿ، كتحسػ انجػاز سػرعة كتحقيػؽ ،التكػاليؼ كتخفػيض األعمػاؿ، منظمػات فػي

 كاإلطػار المسػتقبمي، الشػكؿ كتحديػد كاسػتخداميا،، قػكائـ فػي ككضػعيا البيانػات، مػف كاالسػتفادة
 كتحسػيف االتصػاالت ،العػامميف بػيف ،االيجابيػة المنافسػة كزيػادة المنظكمػة، داخؿ اإلدارية لمعممية
 (.315: 2008اإلدارية )العجمي، العمميات في الضائع الكقت كتقميؿ بينيـ،

كخصائصػػيا  ،"حتػػى يػػتـ االسػػتفادة مػػف ركػػائز إعػػادة اليندسػػة :( أنػػو2003) أحمػػدرل كيػػ
 كلقد حدد أىداؼ إعادة اليندسة بما يمي:"، منظمة يجب تحديد أىدافيا بكضكح في تطكير أم

 تحقيؽ تغيير جذرم في األداء. .1
 االنتقاؿ مف االعتماد عمى الكظائؼ إلى التركيز عمى العمميات. .2
 مالء.التركيز عمى الع .3
 كدمج األعماؿ. ،التركيز عمى تكحيد .4
 .(29 -28: 2003، أحمد) بيئة إدارية تعتمد عمى العمميات تطكير .5
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تيػػػدؼ إلػػى تحقيػػػؽ نتػػػائج  ،إعػػادة ىندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػة :( أف2007)كيػػرل حسػػػيف 
 ،جكدة المنتج، كالخدمة، كالتكمفة، كسرعة إنجاز العمؿ :ىائمة في مقاييس األداء العصرية مثؿ

كتبسػػيط اإلجػػراءات اإلداريػػة، كتخفػػيض المػػدة الالزمػػة إلنجػػاز المعػػامالت،  ،مػػف خػػالؿ تقمػػيص
كتقمػيص  ،كتطبيػؽ مبػدأ المكظػؼ الشػامؿ ،كما تيدؼ إلى التحسػف الكبيػر فػي مسػتكيات األداء

 .(32: 2007التخصص إلى حد كبير )حسيف،

اليندسػة فػي المنظكمػة ( األىػداؼ التػي يسػعى الييػا مػدخؿ إعػادة 2007)حسيف  كما حدد 
 التعميمية إلى:

 جعؿ المدرسة أكثر قدرة عمى المنافسة. .1
 إحداث تحسينات في العمميات اإلدارية. .2
حسػػاس األفػػراد العػػامميف فػػي نطػػاؽ التعمػػيـ بالتشػػجيع ،تحسػػيف شػػعكر .3 كالمشػػاركة فػػي  ،كا 

 كضع أىداؼ المنظكمة التعميمية.
 التعاكف بيف أفراد المنظمة التعميمية.كزيادة  ،تقميؿ المنافسة بيف األقساـ الكظيفية .4
شػػباع حاجػػات  ،كزيػػادة اإلنتاجيػػة ،تقميػػؿ التكمفػػة دكف المسػػاس بجػػكدة التحصػػيؿ العممػػي .5 كا 

 الطالب.
 كاإلطار المستقبمي لمعممية اإلدارية داخؿ المنظكمة التعميمية. ،تحديد الشكؿ .6
عمؿ، مما  أك مجمكعة ،كتخصيصيا لشخص كاحد ،دمج عدة عمميات في عممية كاحدة .7

 يسيـ في تحسيف عمميات اإلدارة التي يتـ قياسيا في ضكء معايير الجكدة.
 تحسيف سرعة تسجيؿ البيانات. .8
المػدارس كتسػاعد  ،مساعدة المدارس ذات المستكل الرفيع عمى بقائيػا فػي نفػس المسػتكل .9

 (.34 -33: 2007)حسيف،  األقؿ لتصبح أكثر منافسة

رة المدرسػػػية مػػػف مدرسػػػة ألخػػػرل كفقػػػان لظػػػركؼ كػػػؿ كتختمػػػؼ أىػػػداؼ إعػػػادة ىندسػػػة اإلدا
مدرسة، كحجـ األعماؿ التي تقكـ بيا، كما كتختمػؼ فػي المدرسػة الكاحػدة مػف كقػت آلخػر كفقػان 

 .(311: 2008)العجمي، لما تريده إدارة المدرسة مف تطكير في النظـ اإلدارية لدييا

لمنظمػات التعميمػة ترتكػز ( أف أىداؼ مػدخؿ إعػادة اليندسػة فػي ا2010) فرجكففيما رأل 
 كتتمثؿ فيما يأتي: ،كاقتصادم ،عمى بعديف تربكم
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: كيتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي تغييػػر أسػػمكب، كأدكات العمػػؿ، كالنتػػائج تحقيــق تغييــر جــذري فــي األداء -1
مػػف خػػالؿ تمكػػيف اإلدارة، كىيئػػة التػػدريس مػػف تصػػميـ العمػػؿ، كالقيػػاـ بػػو كفػػؽ احتياجػػات 

 الطمبة، كأىدؼ المؤسسة التعميمية.
ـــى المتعممـــين -2 ـــز عم : أم التركيػػػز عمػػػى آراء الطمبػػػة مػػػف خػػػالؿ تحديػػػد احتياجػػػاتيـ، التركي

 كالعمؿ عمى تحقيؽ رغباتيـ، بحيث تتـ إعادة بناء العمميات لتحقيؽ ىذا الغرض.
: تمكػػيف المنظمػػة مػػف القيػػاـ بأعماليػػا بسػػرعة عاليػػة مػػف خػػالؿ تػػكفير المعمكمػػات الســرعة -3

 يؿ عممية الحصكؿ عمييا.المطمكبة التخاذ القرارات، كتسي
كالمنتجػػات التػػي تقػػدميا لتناسػػب احتياجػػات،  ،مػػف خػػالؿ تحسػػيف جػػكدة الخػػدمات الجــودة: -4

 كرغبات الطمبة، كمستجدات العصر، كمتطمباتو.
: مف خالؿ إلغاء العمميات غيػر الضػركرية، كالتركيػز عمػى العمميػات ذات تخفيض التكمفة -5

 .(117: 2010)فرجكف، القيمة المضافة
 .(2010) فرجكفعند  ( يكضح اىداؼ مدخؿ إعادة اليندسة2-3كؿ رقـ )كالش
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( األىداف الخمسة لـ "فرجون" حول إعادة اليندسة في المنظمات 2-3الشكل رقم )
 التعميمية

على  التسكيز

 المتعلمين

التغير الجذري في 
 األداء

 

 الســــــرعة
 

 الجـــــــودة

 

 تخفٌض
 التكلفة



26 

 

 يمي:  ( البد أف تتجنب ما2006) متكليل كلكي تحقؽ إعادة اليندسة تمؾ األىداؼ المرجكة رأ   
 قكيـ العمميات بدالن مف تغييرىا.محاكلة ت -أ 
 كمفاىيـ األفراد. ،تجاىؿ قيـ -ب 
 االكتفاء بالنتائج المتكاضعة. -ج 
 كضع القيكد المسبقة عمى تحديد المشكالت. -د 
 تكميؼ أشخاص ال ييتمكف بإعادة اليندسة. -ق 
 .(493: 2006إطالة الفترة الزمنية لعممية التطبيؽ )متكلي، -ك 

كرىػا، أف تطبيػؽ مػدخؿ إعػادة اليندسػة، سػكؼ كيرل الباحث فػي ضػكء األىػداؼ السػابؽ ذ
 يؤدم إلى تحقيؽ عدة أىداؼ في مؤسسات التعميـ منيا:

 ،تكجو مؤسسات التعميـ االىتماـ نحك المستفيديف مف العممية التعميمية )الطالب .1
 كالمجتمع(.

 إلى كالتحكؿ ،الجامد العمؿ كأسمكب ،القديـ في مؤسسات التعميـ الركتيف مف التخمص .2
 .كالمركنة ،الحرية

 .األداء تكمفة تخفيض .3
فيو تتمتع  عمؿ إلى ،مفرطة تمارس عمييا رقابة مف اإلدارات المدرسية عمؿ ؿتحك  .4

 .لممسؤكليات كتحمؿ ،بصالحيات
 .أداء المؤسسات التعميمية في العالية الجكدة .5
 .كالمتميزة ،السريعة الخدمة .6

 أىمية ىندسة العمميات اإلدارية:
اليندسػػة بقدرتػػو عمػػى إجػػراء تحسػػينات جذريػػة فػػي المؤسسػػات، تبػػرز أىميػػة مػػدخؿ إعػػادة 

لكنو يحتػاج إلػى تغييػرات عديػدة فػي المؤسسػة تتضػمف االحتيػاج  ،في حاؿ تكظيفو بشكؿ فعاؿ
كقػػيـ المؤسسػػة، كمػػا يتضػػمف  ،كاحتياجػػات المعػػارؼ ،ككظائفػػو ،زيػػادة أنمػػاط العمػػؿ الكبيػػر إلػػى

 ،ناصػػر المسػػيمة، مثػػؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػاتكالع ،كالجيػػد ،كالمصػػادر ،تكػػريس الكقػػت الطكيػػؿ
دارة الجكدة الشاممة  .(200: 2010إمكانات المؤسسة )المعايطة، كجميع ،كا 

 التنظػيـ فػي المؤسسػة عمػى تعػكد ،كثيػرة فكائػد العمميػات ىندسػة إعػادة تطبيػؽ كيحقػؽ
 التحػديات مكاجيػة في اإلدارية التنظيمات كاستمرار بقاء يحافظ عمى كبشكؿ كفاعمية، ،بكفاءة

 الجديدة ليا.
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 ( فوائد تطبيق اليندرة بما يمي:2112) لخص الموزي ولقد
دمج الكظائؼ المتخصصة في كظيفة كاحدة، حيث يتـ تجميع األعماؿ ذات التخصصات  .1

 الكاحدة في مكاف كاحد.
 ،تتحػػػكؿ األعمػػػاؿ مػػػف ميػػػاـ بسػػػيطة إلػػػى أعمػػػاؿ مركبػػػة، ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى زيػػػادة التعػػػاكف .2

 بسبب المسئكلية المشتركة لفريؽ العمؿ. ،ء األعماؿكالتنسيؽ في أدا
تزيػػد مػػف اسػػتقاللية األفػػراد فػػي أداء الميػػاـ، حيػػث يػػتـ تشػػغيؿ أفػػراد قػػادريف عمػػى المبػػادرة،  .3

 كاالبتكار. ،كاإلبداع ،كتأسيس قكاعد العمؿ
كتكسػػيع  ،كقػػدرات األفػػراد ،كذلػػؾ لتنميػػة ميػػارات ،تشػػجع عمػػى الػػتعمـ إضػػافة إلػػى التػػدريب .4

 ـ.قدراتي
 كبشكؿ جماعي. ،كتقيـ نتائج عمميـ بناء عمى الناتج النيائي ،مكافأة األفراد .5
كاالىتمػاـ  ،تعمؿ الينػدرة عمػى تغييػر الثقافػة التنظيميػة السػائدة، بحيػث يصػبح األداء الجيػد .6

 بالعمالء مف أكلكيات العامميف.
 .راءالمد صر ىذه العممية عمىتقأف تالعامميف عمى اتخاذ القرارات دكف  جميع تساعد .7
مما يؤدم إلى انجاز عدد مف الخطكات بكقت كاحد،  ،تنفيذ خطكات العمؿ حسب طبيعتيا .8

 (183: 2002)المكزم،  .كتقميؿ الكقت بيف خطكات العمؿ

 إلعػادة ،اإليجابيػة كالعكائػد ،مػف الفكائػد العديػد (1995)شػامبي تاسػتخمص ىػامر ك  كمػا
  منيا: أعماليا بيندرة الشركات تقكـ عندما تحدث التي ،التغيرات  خالؿ مف اليندسة

 .عمميات فرؽ إلى كظيفية إدارات مف العمؿ كحدات تتحكؿ .1
 .مركبة أعماؿ إلى بسيطة مياـ مف الكظائؼ تتحكؿ .2
 .المستقؿ العمؿ إلى المراقب العمؿ مف المكظفيف دكر يتحكؿ .3
 .التعمـ إلى التدريب مف الكظيفي اإلعداد يتحكؿ .4
 .النتائج إلى األنشطة مف كالمكافآت ،ألداءا معايير في التركيز يتحكؿ .5
 .المقدرة إلى األداء مف الترقية معايير تتحكؿ .6
 .مكجييف إلى مشرفيف مف المديركف يتحكؿ .7
 .أفقي إلى ىرمي مف التنظيـ يتحكؿ .8
 41-52) :1995شامبي،تك  ىامر( .قيادييف إلى مراقبيف مف المسؤكلكف يتحكؿ .9
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اإلدارم،  العمؿ بيئة تشكؿ التي ،الحديثة مداخؿال مف كاحدة اإلدارية اليندسة كتعتبر
 كالتدريس، الخدمات، عممية كتصميـ تشكيؿ، إعادة خالؿ مف المدرسة في أىميتيا كتتضح

 العالمية، كالمنافسة التعميـ، التكنكلكجي، كتكمفة كالتطكير التعميـ، منظكمة كالتعميـ في
 كتنمية حاجات، إشباع عمى كتعمؿ لممستقبؿ، المدرسة تييئ أنيا المجتمع، كما كتكقعات
 مع لمتعامؿ كأداة كالتدريب األداء، لتحسيف أداة التعمـ العامميف، كتعتبر األفراد ميارات
 قادة إلعداد الفرصة كتتيح المدرسة، كما نجاح لزيادة استخداـ إستراتيجية كتتطمب التغيير،
 التدريب لعممية بيئة خمؽ عمى عدالبشرية، كتسا المكارد في استثمار لممدرسة، كتساعد فعاليف

شباع ،العمالء عمى تركيزنا المدرسة أكثر كتجعؿ كما اإلدارم،  عمى كتعمؿ حاجاتيـ، كا 
 كاضحة تحسينات كتحقيؽ الرقابة، أشكاؿ كتطكير قبؿ المدير، مف المسؤكلية كتحمؿ إعطاء،

 .(2005)الغريب، كآخركف، العمميات جكدة، كسرعة في

 :بأنػو ؤسسػاتما تقػدـ مػف أىميػة لمػدخؿ إعػادة اليندسػة، فػي الم كيرل الباحث في ضكء
 سكؼ يحقؽ عدة فكائد في المنظمات التعميمية منيا:

يسػاعد المؤسسػػات التعميميػة إعػػادة النظػر فػػي الخدمػػة التعميميػة التػػي تقػدميا، لكػػي تتكاكػػب  .1
ا بػالجكدة، مع المتغيرات العالمية المتسارعة، كاحتياجات سػكؽ العمػؿ، عمػى أف يػتـ تقػديمي

 كالسرعة، كالدقة، كالكمفة التي ترضي المتعمـ.
إعػػػادة البنػػػاء الجػػػذرم، كالسػػػريع لممؤسسػػػات التعميميػػػة، سػػػكؼ يػػػؤدم بالضػػػركرة إلصػػػالح  .2

الكثيػػػر مػػػف مؤسسػػػات العمػػػؿ األخػػػرل فػػػي المجتمػػػع، كبػػػذلؾ يحػػػدث اإلصػػػالح السياسػػػي، 
 ـ.مع إصالح التعمي كاالقتصادم، كاالجتماعي، كالثقافي متكاكبان 

يػػـ، ئؤسسػػات التعميميػػة، لإلبػػداع فػػي أداتطبيػػؽ مػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة، يحفػػز العػػامميف بالم .3
كالػػتخمص مػػف كػػؿ قيػػكد البيركقراطيػػة، كالتكراريػػة، كالنمطيػػة، كالنظػػر إلػػى األمػػكر المحيطػػة 
بأعماليـ نظرة منظكمية، تساعد عمى تفجير الطاقات اإلبداعية الكامنػة فػي كػؿ فػرد فػييـ، 

 كالتعمـ. ،الضركرة عمى منظكمة التعميـمما ينعكس ب
تحػػػػدث إعػػػػادة اليندسػػػػة تغييػػػػرات جذريػػػػة، ككميػػػػة فػػػػي أسػػػػاليب العمػػػػؿ، كمسػػػػتكيات األداء  .4

األكػػػاديمي، كاإلدارم لممؤسسػػػات التعميميػػػة، حيػػػث تزيػػػؿ القكالػػػب القديمػػػة، كيػػػتـ اسػػػتبداليا 
 كالمبتكر. ،بالحديث
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 :اإلدارية ىندسة العمميات خصائص
 : كمنيا اإلدارية، اليندسة تميز التي الخصائص مف العديد) 2006)رفاعي  أكرد 
 كاف الذم، العمؿ تقسيـ عكس بالطبع كىذا كاحدة، كظيفة في الكظائؼ مف دمج العديد .1

 إباف الثكرة الصناعية. سائدا
 بصكرة منظمة، خطكات خالؿ مف العممية تتـحيث  ،القرارات اتخاذ في العامميف إشراؾ .2

 مصطنعة. حدكد تكجد طبيعية، كال
 العميؿ.  لمتطمبات كفقنا التنكيع مع متعددة، أكجو ذات العمميات ككفت  .3
 عمى القائـ اختيار يجب إذ كأىمية، ،حساسية األكثر لممكاقع اليندسة إعادة إجراء يتـ .4

 سريع. عائد تحقيؽ عمى قادرنا يككف بحيث ،إعادة اليندسة
 األعماؿ تجنب يتـ بحيث كالرقابة،، ختباراال تخفيض أعماؿ عمى اإلدارية اليندسة تعمؿ  .5

 مضافة. قيمة ليا ليست التي
 لتجنب ،اآلخر الطرؼ ىك ذلؾ كيعتبر ممكف، حد أدنى إلى اإلصالح أعماؿ تخفيض .6

  مضافة. قيمة ليا ليست األعماؿ التي
 المعمكمات  باستخداـ تكنكلكجيا كذلؾ األعماؿ، في كالالمركزية المركزية تكامؿ .7

 .(13: 2006رفاعي، )

 منيا: اإلدارية العمميات ىندسة إلعادة خصائص ( عدة2002) السمطاف كما استخمص
 البنػاء إلعػادة أداة الكاقػع فػي فيػي الصػفر، نقطػة مػف تبدأ اإلدارية العمميات ىندسة إعادة .1

 .مف جذكره
الػنظـ  ألسػاليب بالنسػبة الحػاؿ ىػك كمػا ،األنشػطة عمػى ال ،اإلداريػة العمميػات عمػى تركػز .2

 .التقميدية داريةاإل
 .كالخارجي ،الداخمي العميؿ حاجة عمى كتركز، بالنتائج تيتـ .3
 ،التقميدية اإلدارية النظريات خالؼ عمى ككؿ، العممية أساس عمى العمؿ ىيكمة عمى تقكـ .4

 .المكظفيف مف مجمكعة بيا يقكـ ،مجمكعة إلى العمؿ بتقسيـ التي تقكـ
 دكف ،أصػالن  بقائيػا كضػركرة ،اإلداريػة العمميػة مشػركعية في التشكيؾ مف تبدأ بأنيا تتميز .5

 إلػى تحتػاج كميػا العمميػة أف مػف انطالقنػا ،إنفػرادم بشػكؿ خطكاتيػا تصػحيح التركيػز عمػى
 .إلغاء أك ،إعادة بناء أك، تغيير

كالكحػدات  ،كاألقسػاـ ،بػاإلدارات تعنػى كال األساسػية، العمػؿ نظػـ تصػميـ إعػادة عمػى تركػز .6
 .تقميدنا ياعمي المتعارؼ التنظيمية
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 إيمانيػا مف انطالقنا الضخمة، التقميدية بصكرتيا ،كالمراجعة ،الرقابة أنشطة نقد عمى تقكـ .7
 .نتائجيا قيمة تفكؽ التقميدم المنيج في االقتصادية بأف تكمفتيا

 عبػارات عمػى التركيػز مفاىيميػا عمػى يالحػظ حيػث ،الفائقػة بطمكحاتيػا مشػاريعيا تتميػز .8
 ال فيػي... كمػي( تصػميـ إعػادة(،) أساسػي بنػاء(جكىرية( ، ينات)تحس )التغيير الجذرم(،

 .إليو تنظر ال بؿ ،النكعي حد التحسيف عند تقؼ
 .(120: 2002السمطاف، (لمشاريعيا أساسنا المعمكمات تقنية عمى رئيس بشكؿ االعتماد .9

 اإلداريػة العمميػات ىندسػة إلعػادة خصػائص ىنػاؾ عػدة :( إلػى أف2007) الحربػي كأشػار
 تعميـ منيا:في ال
 التغيير الجذرم في كافة مككنات منظكمة التعميـ التعمـ. .1
ككيفيػػة  ،حيػػث تركػػز عمػػى اإلبػػداع ،تختمػػؼ اختالفػػان أساسػػيان عػػف أسػػاليب التطػػكير التقميديػػة .2

 إدارة التغيير المؤسسي لتحقيقو.
 كاإلدارية المعززة ليا. ،كعمى العمميات الفنية ،تركز عمى مخرجات التعمـ .3
لكػػي  ؛كتقنيػػة المعمكمػػات المعػػززة بكسػػائؿ االتصػػاؿ ،السػػتخداـ األمثػػؿ ألنظمػػةتركػػز عمػػى ا .4

 كمنتجات التعمـ. ،تصبح مككنا رئيسا في عمميات
 ،كؿ عمى حسب قدراتػو ،حيث يككف دكر الطالب إنتاج المعرفة ،تركز عمى تنمية اإلبداع .5

 نيـ.كيككف دكر المعمـ إدارة إبداعات الطالب مف المعرفة فيما بي ،كمكاىبو
تركز عمى دكر المدرسة كمركز اشعاع حضارم تدير التغيير فػي البيئػة المحيطػة بيػا عػف  .6

طريؽ فتح أبكابيا لمطالب لممارسة األنشػطة الالصػفية خػارج أسػكارىا ضػمف بػرامج اإلدارة 
 الفعالة لألنشطة.

 ،تحكيؿ دكر المؤسسات التعميمية مف مؤسسات خدماتية إلى مؤسسات خدماتيػة اسػتثمارية .7
 ،بمػػػا يحقػػػؽ طفػػػرات ىائمػػػة فػػػي معػػػدالت ،تقػػػدـ خػػػدماتيا فػػػي إطػػػار ىنػػػدرة التنميػػػة البشػػػرية

 كالعامميف بيا. ،كمستكيات أداء الطالب
دارة الػتعمـ مػف أجػؿ إأكثػر مػف  ،كاإلتقػاف لمطػالب ،تركز عمى إدارة التعمـ مف أجػؿ الػتمكف .8

 اجتياز االمتحانات.
 ،لكػي تنمػي الػتعمـ الػذاتي ؛كطػرؽ التػدريس ،تركز عمػى إدارة التغييػر الجػذرم فػي أسػاليب  .9

 .(56: 2007كالتعمـ النشط )الحربي، ،كالتعمـ االلكتركني



31 

 

ىنػػاؾ عػػدة خصػػائص إلعػػادة ىندسػػة  :كيػػرل الباحػػث فػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ مػػف دراسػػات أف 
 العمميات اإلدارية في التعميـ منيا:

لمتبعػػػػة، اليياكػػػػؿ التغييػػػػر الجػػػػذرم فػػػػي منظكمػػػػة التعمػػػػيـ مػػػػف حيػػػػث )األسػػػػاليب اإلداريػػػػة ا .1
 المناىج الدراسية(.ك  ،معمكؿ بيا، طرؽ التدريس المتبعةالتنظيمية ال

 التركيز عمى المتعمـ، كعمى العمميات اإلدارية التي تدفع في اتجاه تعممو. .2
 كالمعممكف(. ،تنمية اإلبداع لدل العامميف في اإلدارات المدرسية )المدير .3
 ممية اإلدارية، كالعممية التعميمية.لتسييؿ الع ؛إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات .4
 سكؽ العمؿ. مخرجات التعميـ، بحيث تتناسب مع احتياجاتتركز عمى  .5
 المدرسػػػػية فػػػػي اتخػػػػاد القػػػػرارات بصػػػػكرة طبيعيػػػػة بمػػػػا يخػػػػدـ  تاشػػػػراؾ العػػػػامميف فػػػػي اإلدارا .6

 مصمحة التعميـ.
 ئػػػػػػػرة كذلػػػػػػػؾ بتكسػػػػػػػيع دا ،كالالمركزيػػػػػػػة فػػػػػػػي األعمػػػػػػػاؿ اإلداريػػػػػػػة ،التكامػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف المركزيػػػػػػػة .7

 اتخاذ القرارات.

 منيجية تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
 عمى األسس قائـال الذىني بالخط اليندسة إعادة منيج (2003)حممي  كصؼ

بيا  يحيط بما كعالقاتيا أبعادىا، لتحديد ؛بمعالجتيا يقـك التي المشكمة لتشخيص ؛المنطقية
 يتضمف اليندسة إعادة منيجف شكمة،الم ىذه لحؿ عالج إلى التكصؿ بيدؼ ،ظكاىر مف

 لمشكالت الذىنية الصكرة في :الشؽ األكؿ يتمثؿ ، حيثنظرمشؽ ك  ذىني، شؽ :شقيف
 حؿ ىذهل ،المعالجة أساليب تطبيؽ كيفية في :الثاني كالشؽ المعالجة، كأساليب المنظمة،
 ىك أك فشمو ،اليندسة إعادة مشركع لنجاح عميو عكؿي   الذم العامؿ فأ بيف كما، المشكمة
 تـي لـ ما ،مممكسة يجابيةإ نتائج اليندسة إعادة تحقؽ أف يمكف ال أم التطبيؽ، منيجية
 عالية بكفاءة اليندسة إعادة تحقيؽ في تساعد ألنيا ؛شاممة منيجية خالؿ مف تطبيقيا

 .(85: 2003حممي،)
 

  :اليندسة إعادة لمشركعات الناجحة النماذج اتبعتيا التي كمف المناىج
 :(,Hammer & Champy 1993)وتشامبي  ستراتيجية ىامرا -أ 

  :كتتكػػػػػػػكف اسػػػػػػػتراتيجية "مايكػػػػػػػؿ ىػػػػػػػامر" ك"جػػػػػػػيمس تشػػػػػػػامبي" مػػػػػػػف سػػػػػػػت خطػػػػػػػكات ىػػػػػػػي
 (127: 2013صبيح،)
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حيػػث يػػتـ فػػي تمػػؾ الخطػػكة التعريػػؼ بإعػػادة ىندسػػة العمميػػات،  :التعريــف باعــادة اليندســة .1
اليندسػة، كاالسػيامات التػي يجػب كالممارسات المطمكبة مػف العػامميف باتجػاه تطبيػؽ إعػادة 

 أف يقدميا كؿ فرد في المنظمة.
: حيث يتـ التعرؼ عمى جميع العمميات، كتحديد العكامؿ الخارجية المػؤثرة، تحيد العمميات .2

مثؿ رغبات متمقي الخدمة، كفي تمؾ الخطػكة يػتـ تجميػع العمميػات فػي جػداكؿ، مػع ترتيبيػا 
 حسب أكلكية أىميتيا.

حيػث يػتـ تحديػد المعػايير التػي يػتـ عمػى أساسػيا اختيػار العمميػات التػي  اختيار العمميـات: .3
كلعػػػػؿ أىػػػػـ مصػػػػادر تمػػػػؾ  ؛الػػػػتخمص منيػػػػا يجػػػػب أف تعػػػػاد ىندسػػػػتيا، كالعمميػػػػات التػػػػي يػػػػتـ

 المعايير حاجات متمقي الخدمة، كالقيمة المضافة، كالتكمفة.
ميات التحميؿ، حيث كفي تمؾ الخطكة يستعاف بالتكنكلكجيا في عم تفيم العمميات المختارة: .4

يكػػكف التحميػػؿ مركػػزان عمػػى العمميػػات دكف األخػػذ باالعتبػػار الكظػػائؼ التػػي يجػػب اسػػتبعادىا 
 تمامان مف العممية.

ـــارة .5 ـــات المخت ـــاء العممي : حيػػػث يػػػتـ التركيػػػز فػػػي تمػػػؾ الخطػػػكة عمػػػى إعػػػادة بنػػػاء إعـــادة بن
، كمػػا يجػػب أف العمميػػات التػػي تحتػػاج إلػػى قػػدرات إبداعيػػة عاليػػة مػػف فػػرؽ إعػػادة اليندسػػة

تؤخػػذ فػػي االعتبػػار ضػػركرة التركيػػز عمػػى الجكانػػب الفنيػػة لمعمميػػات، إلػػى جانػػب األخػػذ فػػي 
 االعتبار العكامؿ المتعمقة ببيئة العمؿ.

حيػػث يػػتـ تطبيػػؽ العمميػػات بعػػد إنجػػاز الخطػػكات الخمػػس السػػابقة، مػػع  تطبيــق العمميــات: .6
 متابعة األداء؛ بيدؼ تحسيف ذلؾ األداء. 

 DevanPort & Short , 1993) وشورت ) ديفنبورت استراتيجية  -ب 
 ىندسػة إعػادة لتطبيػؽ مشػركع ؛أساسػية خطػكات أك مراحػؿ خمػس مػنيجال ىػذا يتضػمف

 (128: 2013صبيح،) :منيا اإلدارية العمميات
: عػف طريػؽ تحديػد العمميػة األساسػية، كجمػع المعمكمػات االبتكارجل أتحديد العمميات من  -1

 عنيا، كتحميميا.
ــد دو  -2 ــر:تحدي ــا التغيي لمقيػػاـ بالػػدكر  ،كالتنظيميػػة ،بتحميػػؿ كيفيػػة تػػدخؿ العناصػػر البشػػرية اف

 التغيرم.
أم تقيػػيـ االسػػتراتيجيات العمميػػة لممؤسسػػة كتكجياتيػػا، كىػػذا يعتمػػد  تحديــد رؤيــة العمميــة: -3

كنقػػػاط الضػػػعؼ بالمنظمػػػة،  ،عمػػػى مفتػػػاحيف رئيسػػػيف، ىمػػػا: الفيػػػـ الكاضػػػح لجكانػػػب القػػػكة
 الكاضح لبنية السكؽ، كالخيارات المتاحة بو. باإلضافة إلى الفيـ
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فػي  ةؽ الجرافيكػي )كاإلحصػائية المكضػكع: كمػف اىػـ أدكاتػو التكثيػفيم العمميات القائمـة  -4
 كجداكؿ(، كنمذجة العمميات. ،صكرة أشكاؿ

: يػػػتـ طػػػرح أسػػػئمة أساسػػػية فػػػي ىػػػذه الخطػػػكة لتحديػػػد تصـــميم وتجريـــب العمميـــات الجديـــدة -5
 كاليدر الذم ال داعي لو. ،ؿ، كالكصؼ الدقيؽ لنقاط الضعؼالعمميات القائمة بالفع

 (Guha, et , 1993)ومجموعتو"  جوىا" منيج   -ج 
 (24 :2010)حنكف، :كىي يندسةال إعادة لمشركع مراحؿ ست المنيج ىذا يتضمف   
 .المساعدة اإلدارية كالعكامؿ ،اليندسة إعادة فرص التصكر: تحديد مرحمة .1
 .ؼاألىدا كرصد فريؽ تنظيـ د:كالتميي ،اإلعداد مرحمة .2
 .الحالية العمميات تشخيص: التحميؿ مرحمة .3
 الجديدة. لمعمميات نمكذج ككضع المتاحة البدائؿ دراسة  :التصميـ إعادة مرحمة .4
 .الجديد النظاـ تشغيؿ :البناء إعادة مرحمة .5
 .الجكدة تحسيف منظكر مف كتقييمو ،األداء كاالختيار: قياس قةفاك الم مرحمة .6

 (1995 ،مارك كالين ريموند مانجيمي و)منيج  -د 
 : ىػي أساسػية خطػكات خمػس مػنيج "ريمكنػد مػانجيمي" ك "مػارؾ كاليػف" عمػى يقػكـ 

(Manganelli & Klein, 1995 :134) 
 بعػد تحقيقيػا المتكقػع كاألىػداؼ المؤسسػة، كأىػداؼ العمػؿ، فريػؽ تنظػيـ :اإلعـداد مرحمـة .1

 .اليندسة إعادةتطبيؽ 
 .المضافة القيمة ذات األساسية لمعمميات نمكذج تطكير في ثؿكتتم التحديد: مرحمة .2
 .الجذرم التصميـ إعادة ستمثميا التي الجكىرية العمميات تحديد التصور: مرحمة .3
 كالثانيػة لمعمميػات، التقنػي التصػميـ األكلػى :مجمػكعتيف تتضػمف كىػي  :المواجيـة مرحمة .4

 .لممؤسسة البشرية المكارد تنظيـ بيئة
يػتـ  حتػى معػيف نمكذج عمى كتطبيقيا النيائية، صكرتيا في العممية كضع :التحول مرحمة .5

 .اليندسة إعادة لعمميات كاممة ىيكمة كضع إلى التكصؿ

 (.Kim, 1994كيم ) تشانج منيج  -ه 
 :يمػي مػاك ىػيك  أساسػية، مراحؿ خمس اإلدارية العمميات ىندسة إلعادة كيـ منيج يتضمف 
 (25: 2010حنكف،)
 .الحالية العمميات كتقييـ ،المشركع كأىداؼ ،العمؿ رؤل : تحدلرؤيةا أو التصور مرحمة .1
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 تحديد المضافة، القيمة ذات األساسية العمميات رصد العمؿ، فرؽ : تككيفالتحديد مرحمة .2
 .المتكقعة النتائج تقييـك  العمؿ، خطة إعادة المشركع، حدكد

 ياألساسػ اليػدؼ تحديػد يػتـ كمػا كتشخيصػيا، ،الحاليػة العمميػات : تكثيػؽالتحميـل مرحمـة .3
 .التنظيمي األداء أىداؼ كتحديد ،األداء مقاييس لمعمؿ، كتطكير

نظػـ  كىيكميػة الجديػدة، العمميػات كتصػميـ كتقييميػا، ،الممكنة البدائؿ : طرحالتنظيم مرحمة .4
 .يأساس نمكذج كتصميـ المعمكمات،

 كالمراجعػة، ،لمضػبط اتإجػراءتحديػد الجديػدة، ك  العمميػات نظػـ تشػغيؿ التطبيـق: مرحمـة .5
جراء االختبارات  .المشركع لنجاح الالزمة كا 

اإلداريػة  العمميػات ىندسػة إعػادة مفيػكـ لتطبيػؽ السػابقة المنػاىج عػرض ضػكء فػي    
 :أنيا تتضح

 (68-67: 1998التالية: )السمطاف، العناصر عمى مضمكنيا في تتفؽ - أ
 قائػد مػف قبػؿ الحػالي عالكضػ كتقيػيـ عػاـ، بشػكؿ العمؿ رؤية تحديد  :والتصور الرؤية. 1

 .اليندسة إعادة فريؽ
 كالصػعكبات ،كالعكائػؽ ،كأىػدافيا، العمؿ لخطكات زمنية خطة رسـ :والتحضير اإلعداد .2

 .الحمكؿ كتقديـ ،التطبيؽ تكاجو أف يمكف التي
 كتكثيقيا ،بيا المنظمة تقكـ التي لمعمميات شامؿ تكصيؼ الشامل: والتشخيص . التحميل3
 إلى لمتكصؿ معمكمات كجمع ،النطاؽ كاسع مسح خالؿ مف ،لمدراسة ةمخصص نماذج مف

 .معيا التعامؿ ككيفية كالقصكر،، الخمؿ مكاطف
 .البدائؿ المختمفة كطرح جديد بشكؿ العمميات تصميـ: البناء أو التصميم إعادة. 4
 كالعنصػر التقنػي، البشػرم، العنصػر بػيف التكافػؽ عمػى ذلػؾ يعتمػد : والتحـول التطبيـق. 5

 التغيير تنفيذ بداية عند كالمراجعة المستمرة ،المتابعة ضركرة إلى باإلضافة ،العمؿ كخطكات
  .الجديد االتجاه إلى التحكؿ بعد كما ،ما قبؿ بمرحمة مقارنة نتائجو كقياس ،الجذرم

عادة تصػميميا، كتكػكيف فػرؽ  ،عمى ضركرة تحديد العممية المراد ىندستيا تؤكد جميعيا  - ب كا 
يالحظ أف جميعيػا تشػترؾ فػي معظػـ المراحػؿ، كاالخػتالؼ مكجػكد فػي إضػافة  العمؿ، كما

 (.136 :2013 )صبيح، أك ترتيب المراحؿ ،مرحمة
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منيجية التطبيؽ لمدخؿ إعادة اليندسػة عامػؿ أساسػي لنجاحػو أك فشػمو،  :الباحث أف رليك 
قيػػػا مػػػف خػػػالؿ بيفػػػال يمكػػػف أف تحقػػػؽ إعػػػادة اليندسػػػة نتػػػائج إيجابيػػػة مممكسػػػة مػػػا لػػػـ يمكػػػف تط

دراسػػػػة الكضػػػػع الحاضػػػػر، ككضػػػػع تصػػػػكر ذىنػػػػي  عمػػػػى ىػػػػذه المنيجيػػػػة تقػػػػكـمنيجيػػػػة شػػػػاممة، 
 تفادةسػػع االناجحػػة يسػػتطي، مػػف خػػالؿ فريػػؽ عمػػؿ لديػػو اطػػالع عمػػى نمػػاذج لمعمميػػات الجديػػدة

 .تكفرة، كالظركؼ البيئية المحيطةيتالءـ مع اإلمكانات الم منيا بما

 أدوات مدخل إعادة اليندسة:
كاألدكات التػػي يمكػف االعتمػػاد عمييػا عنػػد تطبيػػؽ  ،الدراسػػات مجمكعػة مػػف األسػاليب حػددت

 فيما يمي: كاألدكات ،مدخؿ إعادة اليندسة، كتتمثؿ ىذه األساليب
كيعتبػػػر أحػػػد األسػػػاليب التػػػي يعتمػػػد عمييػػػا لحشػػػد التأييػػػد لمشػػػركع إعػػػادة  عقـــد المـــؤتمرات: .1

شػػراؾ كػػؿ مػػف لػػو صػػم و بالعمميػػة، كيشػػمؿ: كزارة التعمػػيـ، اليندسػػة، كيتمثػػؿ فػػي إحضػػار، كا 
 ييئػػػػػػػػػػػػة التدريسػػػػػػػػػػػػية، كالمجتمػػػػػػػػػػػػع المحمػػػػػػػػػػػػيكاإلدارة المدرسػػػػػػػػػػػػية، كالطالػػػػػػػػػػػػب، كأعضػػػػػػػػػػػػاء ال

 .(64: 2005شافعي،ل)ا
ضركرة العمؿ عمػى فػتح االتصػاالت بػيف جميػع العػامميف فػي مؤسسػات  إجراء االتصاالت: .2

 ؛الصػػدؽ، كالصػػػراحةىػػػذه االتصػػاالت ب ف تتسػػـأكعمػػى كافػػة المسػػػتكيات، كيجػػب  ،التعمػػيـ
 .(66: 2006القادر، )عبد ميةكدعـ كؿ مف لو صمة بالعم ،لضماف الحصكؿ عمى تأييد

: يعتمػد ىػذا النػكع مػف التفكيػر االسػتقرائي عمػى التفكيػر القيام بعمميات التفكير االسـتقرائي .3
 .(95: 2002،السر) كتنظيميا، ثـ البحث عف المشكالت أكال في الحمكؿ المحتممة،

تػدفؽ البيانػات مػف خػالؿ ة عػف تكتيػؾ لتنظػيـ، كتكثيػؽ ىيكػؿ : كىػي عبػار لعممياتنمذجة ا .4
سػػات العمميػػات الخاصػػة بمؤسسػػات التعمػػيـ، كيرتكػػز ىػػذا األسػػمكب عمػػى اإلجػػراءات كالسيا

 .(65: 2005)الشافعي، المتبناة داخؿ كزارة التعميـ
 .(66: 2006القادر، )عبد التكمفة عمى أساس النشاط :تحديد األنشطة ذات القيم المضافة .5
ىناؾ برامج جاىزة تسػتخدـ لممسػاعدة فػي رسػـ خػرائط  برامج الحاسب إلعادة اليندسة: .6

سػاعدة فػي كضػع تصػميمات أخػػرل تفصػيمية عػف العمميػات لفيػـ العمميػات الحاليػػة، كلمم
 .(95: 2002،السر) جديدة

ة تحديػد مؤشر أك نقطػة مرجعيػة إلجػراء مقارنػات، كىػي عمميػىي : المقارنات المرجعية .7
المعايير، كتستخدـ لممقارنػات ككسػيمة لتكليػد التحسػيف، أم عمميػة مقارنػة أداء المػدارس 
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 لتصػػحيحيا، كنقػػاط القػػكة كتعزيزىػػا فيمػػا بينيػػا لتحديػػد نقػػاط الضػػعؼ، كاتخػػاذ اإلجػػراءات
(120:Stella,2007). 

 سػػػػػة كالخارجيػػػػػة لممدر  ،: كيقػػػػـك عمػػػػػى تحميػػػػػؿ البيئتػػػػيف الداخميػػػػػةالتحميـــــل االســـــتراتيجي .8
دريس )الغالبي  .(283: 2007،كا 

ىنػػػاؾ عػػػدة أدكات يمكػػػف  :الدراسػػػات السػػػابقة أف مػػػىع اطالعػػػومػػػف خػػػالؿ  كيػػػرل الباحػػػث 
 االعتماد عمييا عند تطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة في التعميـ منيا:

. استراتيجيةإعداد  -1  كاضحة في قطاع التعميـ نحك ىذا المفيـك
إليصػاؿ ىػذا المفيػـك لمعػامميف بػاإلدارات  ؛ت التدريبيةكرش العمؿ، كالدكراعقد المؤتمرات،  -2

 المدرسية، كلممجتمع المحمي.
إشػػراؾ العػػامميف فػػي اإلدارات الػػدنيا، فػػي كضػػع التصػػكر لعمميػػاتيـ اإلداريػػة، كفػػتح قنػػكات  -3

 اتصاؿ معيـ، كبعدة أشكاؿ عمى جميع المستكيات.
ات فػي المؤسسػات األخػرل، إطالع مديرم المؤسسات التعميمية عمى نماذج ليندسػة العمميػ -4

 اإلدارم الحالي باألساليب اإلدارية المتبعة في تمؾ المؤسسات. ـكمقارنة أساليب عممي
استفادة مديرم المؤسسات التعميمية مف تكنكلكجيا المعمكمػات، التػي تبػيف ليػـ كيفيػة كضػع  -5

 تصاميـ جديدة لعممياتيـ اإلدارية.

 عمى إعادة اليندسة: القائمون
ح تطبيؽ إعادة اليندسة عمى كجكد قيادة قكية مقتنعة بػالتغيير، كقػادرة عمػى يعتمد نجا  

المشاركة الفعالة فيو، تتكافر لػدييا الميػارات الضػركرية الالزمػة إلدارة عمميػات إعػادة اليندسػة، 
 (67: 1995)ىامر، كتشامبي، كتتككف مف أفراد قادريف عمى تحمؿ المسؤكلية، كىـ:

  
 .بيا كالمعنييف ،اإلدارة ىندسة إعادة فريؽ قيادة كيتكلى اء،البن إعادة عممية قائد .1
 اإلدارة ىندسػة إعػادة تطبيػؽ عػف المسػئكؿ المػدير كىػك بناؤىػا، يعػاد التي العممية صاحب .2

 .معينة عمميات أك ،معيف في مجاؿ
 سػيقكمكف الػذيف المتخصصػيف األفػراد مػف مجمكعػة كىػك )خػارجي )داخمػي، العمػؿ فريػؽ .3

 .كتنفيذ كتصميـ، تشخيص، مف اإلدارة، ىندسة ةإعاد فعال بعممية
 البناء. إعادة كأدكات ،كسائؿ كيطكر ،ينمي كالذم ،كالبحث ،التطكير فريؽ كىي :الفكر لجنة .4
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 المؤسسات التي يطبق عمييا مدخل إعادة اليندسة:
( أف اليندسػة اإلداريػة ىػي الحػؿ المػأمكؿ لمعالجػة المشػكالت اإلداريػة، 2002)يرل أحمد  
 كىػػػػػي:  ،ىنالػػػػػؾ ثالثػػػػػة أنػػػػػكاع مػػػػػف المنظمػػػػػات فػػػػػي احتيػػػػػاج تطبيػػػػػؽ مػػػػػدخؿ إعػػػػػادة اليندسػػػػػةك 

 (21: 2002)أحمد ،
المؤسسات ذات الكضع المتدىكر، كىػي ذات أداء متػدني بشػكؿ ممفػت لمنظػر، مػف حيػث  أواًل:

 .ارتفاع التكمفة مقابؿ تكاضع الخدمات المقدمة
 .كتصارع مف أجؿ البقاء ،ستقبؿ القريبالمنظمات المتكقع تدىكر أدائيا في الم ثانيًا:
 كالتطكر.  ،المنظمات الناجحة، كلدييا دافع كطمكح لمتقدـ :ثالثاً 

( أف المؤسسات التعميمية التي تطبؽ عمييا ىندرة التعميـ تشتمؿ عمى 2010) كيرل فيمي 
 (24: 2010) فيمي،  عدة أنكاع مف المؤسسات ىي:

 دىور:المؤسسات التعميمية ذات الوضا المت .1
كىػـ  ،ىي المؤسسات التعميمية التي تدني مستكل أدائيػا إلػى المسػتكل الػذم يػدفع عمالئيػا

 كالتذمر. ،كالمجاىرة بالشككل ،كأكلياء أمكرىـ إلى عدـ الرضا ،الطالب
 

 المؤسسات التعميمية المتوقا وصوليا إلى حالة التدىور: .2
المسػػػتقبؿ القريػػػب، بظيػػػكر  ىػػػي المؤسسػػػات التػػػي تتكقػػػع إدارتيػػػا بمػػػكغ حالػػػة التػػػدىكر فػػػي

 ،د البػػرامج التعميميػػة التػػي تقػػدمياظيػػكر منافسػػيف أقكيػػاء جػػدد، أك جمػػك  :مؤشػػرات التػػدىكر مثػػؿ
ككيفيػػػة الحػػػد مػػػف  ،لػػػذا ال بػػػد لػػػإلدارة أف يكػػػكف ليػػػا رؤيػػػة مسػػػتقبمية مػػػف أجػػػؿ التنبػػػؤ بالمخػػػاطر

جػػػؿ مكاكبػػػة أف كالممارسػػػات مػػػ ،كتجاكزىػػػا، كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ الينػػػدرة فػػػي األسػػػاليب ،تأثيرىػػػا
 كالتخمص مف المخاطر. ،المستقبؿ

 

 المؤسسات التعميمية التي بمغت قمة التقدم والنجاح: .3
فػي األداء، كال تكاجػو صػعكبات مممكسػة كلػـ  كىي مؤسسات تعميمية تتميز بمستكل عاؿ  

كاإلبػداع  ،كتحػكز رضػا العمػالء، كلكػف تتميػز إدارتيػا بػالطمكح ،تظير عمييػا مؤشػرات التػدىكر
لػذا فػإف عمميػة الينػدرة  ،كتريػد تحقيػؽ المزيػد مػف التفػكؽ عمػى غيرىػا مػف المنافسػيف ،ألداءفي ا

كبيف منافسييا كتحقيؽ  ،في ىذه النكعية مف المؤسسات التعميمية تتمثؿ في تكسيع الفجكة بينيا
 األداء.معدالت قياسية في 
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 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية: نجاح مدخل متطمبات
إلػػى اف ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف الشػػركط، كالمتطمبػػات التػػي يجػػب أف تتػػكافر  تشػػير الدراسػػات

 إعادة اليندسة، كتتمثؿ ىذه الشركط فيما يمي: مدخؿ تطبيؽنجاح في المؤسسات ل
 المشػػػػركع  كجػػػػكد الػػػػدعـ الكػػػػافي مػػػػف اإلدارة التنفيذيػػػػة قبػػػػؿ، كأثنػػػػاء، كبعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف  .1

لمينػػدرة مػػف  ة دعػػـ اإلدارة العميػػاضػػركر  "السػػمطاف" ؤكػػد(، كي124: 2003)عبػػد الحفػػيظ،
 .(73: 2001)السمطاف، البداية إلى النياية

صػػياغة كتحديػػد رؤيػػة مسػػتقبمية كاضػػحة مػػف قبػػؿ اإلدارة التنفيذيػػة قبػػؿ البػػدء فػػي الينػػدرة،   .2
 .(124: 2003)عبد الحفيظ،  كأىداؼ المنظمة ،كيجب أف تحقؽ رسالة

التأكػػد مػػف كضػػع خطػػة  مػػع ،(42: 2001تػػكفير المنيجيػػة المناسػػبة لمتطبيػػؽ )السػػمطاف،  .3
 المكافقػة عمييػا مػف قبػؿ البػدء فيػػوك  لجميػع مراحػؿ المشػركع، كمناقشػتيا،تفصػيمية محكمػة 

 .(128: 2003)عبد الحفيظ،
كالعمميػػات التػػي يتعػػاممكف  ،إعطػػاء المػػكظفيف صػػالحية اتخػػاذ القػػرارات المرتبطػػة بػػالعمالء  .4

ضػػػػركرة تخكيػػػػؿ كافػػػػة العػػػػامميف  :مطاف"(، بينمػػػػا يؤكػػػػد "السػػػػ135: 2005فييػػػػا)اليكارم، 
( إلػػػى 73: 2001مناسػػػبة التخػػػاذ القػػػرارات ذات العالقػػػة بعمميػػػـ، )السػػػمطاف،صػػػالحيات 

 ككضػػػػػػػع التكصػػػػػػػيات الجديػػػػػػػدة  ،جانػػػػػػػب إشػػػػػػػراؾ الجيػػػػػػػة المسػػػػػػػتفيدة فػػػػػػػي اختيػػػػػػػار الحػػػػػػػؿ
 .(132: 2003)عبد الحفيظ، 

(، 73: 2001)السػمطاف، استخداـ تقنيػة المعمكمػات مػف العكامػؿ األساسػية لنجػاح الينػدرة  .5
استخداـ تقنية المعمكمات بصكرة كبيرة يككف النجاح أكبر لميندرة  :أف "عبد الحفيظ"كيرل 

اسػػػػتخداـ التكنكلكجيػػػػا تقػػػػكم  :أف "اليػػػػكارم" بينمػػػػا يؤكػػػػد(، 131: 2003)عبػػػػد الحفػػػػيظ،
 ،كمػػػػف أجػػػػؿ التنسػػػػيؽ بػػػػيف المتطمبػػػػات المختمفػػػػة ،كسػػػػرعتيا ،كتزيػػػػد مػػػػف تػػػػدفقيا ،العمميػػػػة

 :أف " إلػػػىالنجػػػار" أشػػػار(، ك 135: 2005كالقيمػػػة المضػػػافة )اليػػػكارم، ،حسػػػيف األداءكلت
 .(190: 2005)النجار، التشغيؿ األمثؿ لمتكنكلكجيا يؤدم إلى نجاح إعادة اليندسة

 بػػػػػػالتغيير ضػػػػػػركرة اقتنػػػػػػاع كتعػػػػػػاكف العػػػػػػامميف الػػػػػػذيف سيشػػػػػػمميـ مػػػػػػدخؿ إعػػػػػػادة اليندسػػػػػػة  .6
 .(73: 2001)السمطاف،

كتطبيػػػػؽ المعػػػػايير الدقيقػػػػة المحػػػػددة  ،ألعضػػػػاء فريػػػػؽ العمػػػػؿ بكػػػػؿ حياديػػػػةاالختيػػػػار الجيػػػػد   .7
كضػػػػركرة اقتنػػػػاع أعضػػػػاء فريػػػػؽ الينػػػػدرة بجػػػػدكل العمػػػػؿ الػػػػذيف يقكمػػػػكف بػػػػو إذ  ،الختيػػػػارىـ

 .(127: 2003سيساعدىـ ذلؾ عمى تخطي جميع الصعاب التي تكاجييـ )عبد الحفيظ،
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راد مػػػف مسػػػتكيات إداريػػػة كالكظػػػائؼ تشػػػمؿ أفػػػ ،تكػػػكيف فػػػرؽ عمػػػؿ متعػػػددة التخصصػػػات  .8
 .(136: 2005)اليكارم، مناسبة يتكافر فييا الميارات المالئمة

غيػر أف ىػذا ال يغنػي  ،قيـ كسمكؾ المكظفيف كمطمب ضػركرم تعتمد إعادة اليندسة عمى  .9
 .(212: 2000عف المقدرة في أداء الكظيفة )ىامر كتشامبي،

كذكػػػػر  ،(73: 2001لسػػػػمطاف،إعػػػػادة التنظػػػػيـ عمػػػػى أسػػػػاس النتػػػػائج، كلػػػػيس العمميات)ا .10
يػػد النتػػػائج المرغكبػػة مػػػف خػػػالؿ رؤيػػة كػػػؿ نتيجػػة مرغكبػػػة كعمميػػػة دضػػػركرة تح "اليػػكارم"

مستمرة عبر اإلدارات، أك األقساـ المختمفة في المنظمػة، كاالبتعػاد عػف تحميػؿ عمػؿ كػؿ 
 .(135: 2005)اليكارم، إدارة، أك كؿ كظيفة

بدالن مػف الميػاـ التفصػيمية التػي تتكػكف منيػا التركيز عمى القيمة المضافة مف كؿ عممية  .11
(، كيػػرل السػػمطاف ضػػركرة االىتمػػاـ، كالتركيػػز عمػػى 135: 2005تمػػؾ العمميػػة )اليػػكارم،

العمميػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػاندة العمميػػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػػتراتيجية، كذات القيمػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػدـ إىمػػػػػػػػػػػاؿ 
 التػػي بالعمميػػات االحتفػػاظ فقػػط ذلػػؾ مػػف خػػالؿ الصػػباب يؤكػػد(، ك 73 :2001)السػػمطاف،
 .(476: 2005رفع القيمة )الصباب كآخركف،تأف  امف شأني

كضع حمكؿ تؤدم إلى تغير ىائؿ، كفي نفس الكقت قابمة لمتطبيؽ حسب قدرة المنظمة،  .12
 .(130: 2003تعد مف متطمبات نجاح اليندرة )عبد الحفيظ،

(، كيؤكػد ذلػؾ 136: 2005)اليػكارم، كعػدـ التػردد ،اتخاذ القرارات الصعبة فػي المشػاكؿ .13
لسػػمطاف بػػأف ىنػػاؾ مشػػاكؿ سػػتبقى بػػدكف حػػؿ، كىنػػاؾ مشػػاكؿ سػػتظير أثنػػاء التطبيػػؽ، ا

كىنػػػاؾ جكانػػػب سػػػمبية فػػػي العمميػػػات المصػػػممة الجديػػػدة لػػػذلؾ يجػػػب التسػػػميـ بقػػػدر منيػػػا، 
 .(74: 2001)السمطاف، كالقبكؿ بيا، كعدـ االنصياع لمف يتذرع بيا لتعطيؿ اليندرة

، كعػػػػػدـ التطػػػػػرؽ فػػػػػي التركيػػػػػز عمػػػػػى أم مػػػػػف خػػػػػذ بمػػػػػنيج المركزيػػػػػة كالالمركزيػػػػػة معػػػػػان األ .14
 .(74: 2001)السمطاف، االتجاىيف منفردان 

 .(129: 2003)عبد الحفيظ، عدـ اإلطالة في دراسة العممية الحالية .15
 ربػػػط األنشػػػطة المختمفػػػة بعممياتيػػػا، كالتأكػػػد مػػػف أف األنشػػػطة يػػػتـ القيػػػاـ بيػػػا فػػػي كضػػػعيا  .16

ف العمػؿ بقػدر اإلمكػاف عمػى تجميػع، (، كيػرل السػمطا135ـ: 2005الطبيعي )اليػكارم، 
كالتػػػي يجػػػب أف تػػػؤدل مػػػف خػػػالؿ عمميػػػات متكازيػػػة بػػػدالن مػػػف المػػػنيج  ،كتكحيػػػد األنشػػػطة

 .(73: 2001) السمطاف ،  التتابعي
 (.133: 2003متابعة تطبيؽ الخطة كذلؾ بإصدار تقارير دكرية )عبد الحفيظ، .17
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 الجديػدة يع التكصيات لمعمميػةمف تطبيؽ جم عدـ حؿ فريؽ التطبيؽ حتى االنتياء تمامان  .18
 .(134: 2003)عبد الحفيظ، 

  كالتأكػػػػػػػد مػػػػػػػف مراجعػػػػػػػة التكصػػػػػػػيات الجديػػػػػػػدة ،عػػػػػػػدـ االسػػػػػػػتعجاؿ فػػػػػػػي إعػػػػػػػالف النتػػػػػػػائج .19
 .(134: 2003)عبد الحفيظ، 

كفريػػػػؽ التغييػػػػر كعقػػػػد دكرات كجمسػػػػات تمييديػػػػة  اإلدارة،الثقػػػػة المتبادلػػػػة كال سػػػػيما بػػػػيف  .20
كيمكػف ترتيػب إقامػة كرش عمػؿ إلدخػاؿ  ،مرحمػة لضماف اشػتراؾ نشػاط لمعػامميف فػي كػؿ

 .(36: 1997أك مراجعة العممية )تكماس،  ،التمكيؿ الضركرم
 
متطمبػػات يمخػػص الباحػػث الإعػػادة اليندسػػة،  مػػدخؿ فػػي ضػػكء العػػرض السػػابؽ لمتطمبػػاتك  
 الحاسػمة بالعكامػؿ تسػميتيا يمكػفأكػدت عمييػا الكثيػر مػف الدراسػات، كالتػي  التػي ساسػيةاأل

 :بالنقاط اآلتية ح،لمنجا

 :االستراتيجية -1
 إعػادة عممية قيادة عند االستراتيجي الطابع إضفاء أىمية األدبيات مف العديد أكضحت

 االستراتيجية كاألىداؼ بالرؤيا، كثيقان  ارتباطان  يرتبط أف يجب اليندسة إعادة اليندسة، فبرنامج 
 .(11: 2004كالحمالي، لممنظمة )العتيبي 

 إعادة برامج في العالية اإلخفاؽ نسبة  Chan and Chung (1997)"كقد عزا "
 رؤيتيـ، في اليندسة إعادة برنامج دمج في المنظمات مف العديد فشؿ إلى العمميات ىندسة

 .(and Chung, 1997 :p211-223 Chanاالستراتيجية ) كأىدافيـ

 :العميا اإلدارة وقناعة التزام -2
المنظمػة،  في العميا اإلدارة كقناعة ،التزاـ مدل عمى اتالعممي ىندسة إعادة نجاح يتكقؼ

 لممنظمػة، التنافسػي الكضػع تحسػيف اجػؿ مػف اليندسػة، اإلعػادة برنػامج لتبنى الحاجة بضركرة
 حيػث البرنػامج، لتنفيػذ الالزمػة المػكارد تخصػيص صػكرة فػي تتجمػى أف القناعػة يمكػف ىػذه

 اليندسػة إعػادة ببرنػامج العميػا اإلدارة كقناعػة، التػزاـ أىميػة الدراسػات مػف العديػد أظيػرت
 .(11: 2004كالحمالي، )العتيبي
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 :العاممين تمكين -3
دارة التمكيف، أىمية تجاىؿ األحكاؿ مف حاؿ بأم يمكف ال  نجاح في البشرية، المكارد كا 

 اإلنسػاني، كعنصػر العنصػر أىميػة الدراسػات مػف العديػد أظيػرت اليندسػة، فقػد تطبيػؽ إعػادة
 اليندسة. إعادة لنجاح تنفيذ ـكحاس أساسي،

 كفاعميػة كفػاءة، دعػـ فػي العػامميف تمكػيف فكػرة أىميػة إلػى البحػكث نتػائج حيػث تشػير 
 ىنػاؾ أف كجػد فقػد كالخػاص، العػاـ، القطػاعيف فػي األعمػاؿ منظمػات كاإلنتاجيػة فػي األداء،
 الرضػا يفالمنظمػات، كبػ فػي العػامميف بنفػكس الثقػة لبنػاء ؛بػيف التمكػيف قكيػة مكجبػة عالقػة

 المسػئكلية دكر ككضػكح كاالنتماء لممنظمػة، القرارات، كتفكيض الصالحيات، كجكدة الكظيفي،
 بػيف كالعالقػات الرقابػة، الكظػائؼ، ككسػائؿ كتصػميـ اإلنتػاجي، األداء دكر ككضػكح الكظيفية،
 كبػيف الثقػة، بنػاء بػيف كثيقػة مكجبػة عالقػة ىنػاؾ أف كجػد كمػا كاإلبػداع، اإلداريػة، الكحػدات
 الذم التمكيف عالقة بضعؼ لو المنظمة فاعمية تدني أف ككجد المنظمة، في االتصاؿ مستكل
 .(7: 2002 كاإلدارة )الشقاكم، العامميف، بيف الثقة ضعؼ يكلد

 :. االتصال4
التغييػرات  كتبنػى اليندسػة، إعػادة لنجػاح مػدخؿ األساسػية العناصر أحد االتصاؿ يعتبر
 المستكيات اتصاؿ فعالة بيف مختمؼ ؽ ىذا المدخؿ لعممياتتطبي حيث يحتاج لو، المصاحبة
 لممػكظفيف قناعػة المختمفػة، كيجػب أف تشػكؿ تمػؾ االتصػاالت مراحمػو تنفيػذ خػالؿ اإلداريػة

 اإلدارة عمػى التغييػر، عمػى ذلػؾ زيػادة قػدرة حيػث يترتػب لتنفيػذ، األكلػى المراحػؿ خصكصا في
 عمميػة كمػا تعتبػر نظمػة، كخارجيػا،الم داخػؿ المصػالح أصػحاب مػع كالتكاصػؿ المسػتمر

 إعػادة اليندسػة  تطبيػؽ فػي الشػركع عنػد التنظيمػي االسػتقرار لتحقيػؽ ؛ضػركرية االتصػاؿ
 13).: 2004 كالحمالي، )العتيبي

 :لمتغيير االستعداد .5
 العػاـ القطػاع منظمػات تكاجييػا التػي األساسػية التحديات أحد لمتغيير االستعداد يعتبر

 تطبيػؽ لنجػاح حاسػـ يعػد عنصػر أفراد المؤسسة التغييػر كأف تقبؿ دسة،الين تطبيؽ إعادة عند
 اليندسة. إعادة

دخػاؿ الكضػع عمػى البقػاء عػدـ فػي الرغبػة لمتغييػر االسػتعداد كيتضػمف   الحػالي، كا 
 اليندسػة إعػادة تطبيػؽ كىػذا أحػد متطمبػات التنظيمػي، كالبنػاء القػيـ، كالممارسػات، في تغييرات
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 المقكمات عمى ترتكز جديدة ثقافة إلى العمؿ، بمكجبيا التي يتـ القديمة ةالتنظيمي الثقافة تغيير
 كالمفػاىيـ، كالقػيـ، المبػادئ، مجمكعػة المنظمػة لمتطبيػؽ، كتشػمؿ ثقافػة الالزمػة األساسػية
 التػأثير فػي أساسػي بػدكر الثقافػة تقػكـ كبالتالي المنظمة، داخؿ لدل األفراد السائدة كالمعتقدات

 .)13:  2004 كالحمالي، مع التغيير )العتيبي التكيؼ عمى المنظمة قدرة عمى

عمػى أىميػة األخػذ باالعتبػار ثقافػة المنظمػة  (1995)ىامر كشامبي  مف كؿ كىذا ما أكده 
 اليندسة. إعادة تطبيؽ كعنصر رئيس في نجاح

 :المعمومات . تكنولوجيا6
 تبنػي ازديػاد إلػى المنظمػات، بيئػات فػي كالمتسػارعة الحاصػمة، التطػكرات أدت لقػد

 المعاصػرة، المنظمػات بقػاء فػي كحاسػمة اسػتراتيجية، كسػيمة بكصػفيا تكنكلكجيػا المعمكمػات
 مػف كميػة أنػتج قػد البشػرم الجػنس فػاف األخيػرة، السػنكات الثالثػيف خػالؿ انػو إذ كاسػتمرارىا،
أف  كمػا الماضػية، سػنة آالؼ الخمسػة فػي التػي أنتجيػا المعمكمػات كميػة عػف تزيػد المعمكمػات

 مف المزيد إلى الحاجة بسبب تتأخر القرارات الميمة باف مقتنعكف العالـ في المدراء % مف43
 .(20095: المعمكمات )القصيمي،

 اليندسػة، كيكمػف إعػادة أدبيػات مػدخؿ عمػى الغالػب المكضػكع المعمكمػات تكنكلكجيػا كتعػد
 اإلدارية العمميات سةىند إعادة تساعد أنيا في كاالتصاالت المعمكمات، تكنكلكجيا دكر إبراز 

 ( 181: 2005 النجار،(اآلتية:  الجكانب خالؿ مف
كالتحػديث  لممعمكمػات، المتعػددة كالمصػادر ،اإللكتركنػي كالبريػد ،اإلنترنػت عمػى االعتمػاد .1

االلكتركنيػة،  اإلعالنػات كلكحػات االلكتركنػي، البريػد طريػؽ عػف لممعمكمػات المسػتمر
 . المناقشة كحمقات

تسػاعد  التػي ،المعمكمػات شػبكة إلػى اإلداريػة المعمكمات كنظاـ البيانات، قاعدة مف التحكؿ .2
 العمؿ. أداء عمى العديد

المركزيػة،  مػف االسػتفادة يمكػف حتػى كالالسػمكية السػمكية، االتصػاالت شػبكة مػف االسػتفادة .3
 .الكقت نفس في كالالمركزية

 عػف اتخػاذ مسػئكال فرد كؿ يصبح حيث القرارات، شبكات إلى القرارات مركزية مف التحكؿ .4
 .القرار

 .المحمكؿ الحاسكب خالؿ مف بالمكاتب التكاجد الفكرية دكف التقارير إرساؿ .5
 .الفعالة المكضكعية االتصاالت إلى بالعمالء، الشخصية االتصاالت مف التحكؿ .6
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 .تمقائيان  الخطط مراجعة إلى دكريان  الخطط مراجعة مف التحكؿ .7
 ؛الحاسػكب طريػؽ عػف الصػكتية المعمكمػات بػنظـ تبطةالمر  اآللية المساعدة برامج استخداـ .8

 .خدمات عمى الحصكؿ في الزبائف لمساعدة
 .بعد عف المؤتمرات مثاؿ قبؿ مف متكافرة تكف لـ جديدة بأعماؿ القياـ في المساعدة .9
 . حدكثيا المتكقع مف لمشكالت جديدة حمكؿ تصكر في المساعدة .10
ككضػع  الخػارجي، التػدريب كمعاىػد مؤسسػات، مػف عامػة تدريبيػة دكرات عمػى الحصػكؿ .11

 .العامميف كقدرات ،التدريب فاعمية لتقييـ ؛التدريب برامج كافة في االختبارات نظاـ

( إلى مجمكعة متطمبات مف أجؿ تطبيؽ إعادة 2007) دراسة اسماعيؿ كما أشارت
 (163-156: 2007اليندسة في التعميـ كىي: )اسماعيؿ، 

 لتعميـ لجيكد إعادة اليندسة.دعـ كتأييد اإلدارة العميا في ا .1
 تكفير القيادات اإلدارية الكاعية. .2
 إعداد فريؽ عمؿ لعممية إعادة اليندسة. .3
 بناء أنظمة إلكتركنية شاممة لممعمكمات. .4
 تحديد احتياجات المستفيديف )الطالب، كالمجتمع، كأكلياء األمكر( تحديدان كاضحان. .5
 تبني ثقافة تنظيمية جديدة. .6
 ستراتيجية.كضكح الرؤية، كاال .7
 التحكؿ مف التدريب إلى التعميـ. .8
 تكفير المنيجية المناسبة لتطبيؽ إعادة اليندسة. .9

 التكازف الدقيؽ بيف المركزية، كالالمركزية. .10
 إعادة تكظيؼ األدكات، كاإلمكانات المتاحة. .11

لمتطمبػات إعػادة اليندسػة فػي المؤسسػات كجػد  مف خالؿ العرض السػابؽيرل الباحث ك 
تسػػػاىـ فػػػي إعػػػادة ل و مػػػف الشػػػركط يجػػػب أف تتػػػكافر فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ؛أف ىنػػػاؾ مجمكعػػػ

 :فييا، كمف ىذه الشركطاليندسة 
1. .  كجكد رؤية إستراتيجية كاضحة مف قبؿ اإلدارة العميا في التعميـ، تجاه ىذا المفيـك
الػػػػدعـ الكامػػػػؿ مػػػػف قبػػػػؿ اإلدارة العميػػػػا فػػػػي تػػػػكفير جميػػػػع المسػػػػتمزمات )الماليػػػػة، كالتقنيػػػػة،  .2

 رية(، الالزمة لتطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة في المدارس.كاإلدا
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كجكد ككادر إدارية بشرية مدربة، كمؤىمة راغبة في التغييػر اإلدارم لممػدارس، كقػادرة عمػى  .3
 استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.

 مشاركة العامميف في اإلدارات المدرسية في اتخاذ القرارات، مع اإلدارة العميا. .4
لمعمكمػػػات، بمػػػا يسػػػمح لمػػػديرم المػػػدارس باتخػػػاذ القػػػرار فػػػي أكثػػػر مػػػف تكظيػػػؼ تكنكلكجيػػػا ا .5

 مكاف، كيكفر نكع مف التكازف بيف المركزية كالالمركزية.
النظػػػر إلػػػى تصػػػميـ العمميػػػات اإلداريػػػة عمػػػى أسػػػاس نتػػػائج الػػػتعمـ )الطالػػػب(، كلػػػيس عمػػػى  .6

 أساس كيفية تأدية ىذه المياـ.
 مدرسية كاإلدارات العميا.فتح قنكات االتصاؿ متعددة بيف اإلدارات ال .7
 كجكد نظاـ تحفيز فعاؿ يشجع مديرم المدارس عمى التغيير، كالتميز، كاإلبداع. .8

مطمػب أساسػي لنجػاح تطبيػؽ ك كالتي تعد تكنكلكجيا المعمكمات مياـالباحث  يمخصكما 
 اآلتية: النقاطمدخؿ إعادة اليندسة في التعميـ مف خالؿ 

حػػدات المؤسسػػة التعميميػػة "الػػكزارة، المديريػػة، المدرسػػة" أنيػػا تسػػيؿ عمميػػة االتصػػاؿ بكافػػة ك  -1
مػػػف خػػػالؿ شػػػبكة اتصػػػاالت داخميػػػة، يتػػػكفر عمييػػػا قاعػػػدة بيانػػػات مشػػػتركة بػػػيف تمػػػؾ الكحػػػدات، 
تسػػاعد عمػػى سػػرعة، كدقػػة الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات، كىػػذا يسػػاىـ فػػي انسػػيابية، كتنػػاغـ األداء 

 بينيا، كسرعة اتخاذ القرارات، كعدـ تضاربيا.
ؿ عمػػػى التكامػػػؿ، كالتػػػرابط بػػػيف أجػػػزاء العمػػػؿ الكاحػػػد داخػػػؿ المؤسسػػػة التعميميػػػة، إلنجػػػاز تعمػػػ -2

عمميػػات إداريػػة، منظمػػة، كمترابطػػة، كمتناغمػػة، تقػػدـ بالسػػرعة المطمكبػػة، بمػػا يجعميػػا تحػػكز عمػػى 
 رضا الطالب، ككلي األمر.

ي اتخػاذ القػرار تساعد مديرم المدارس عمى التكاصؿ مع كافة المستكيات اإلدارية، كالسػرعة فػ -3
 المناسب في الكقت المناسب، كخصكصا عند إدارتيـ لألزمات.

تساعد عمى القياـ بمياـ لـ تكف متكفرة مف قبؿ مثؿ تنظيـ المؤتمرات، كالتدريب كالتعمـ عف  -4
بعػػد عبػػر شػػبكة الفيػػديك كػػكنفرنس، كالتكاصػػؿ مػػع أكليػػاء األمػػكر، كالمجتمػػع المحمػػي، عػػف طريػػؽ 

 االنترنت. إنشاء مكاقع عمى شبكة
تػػػكفر بػػػػرامج تعميميػػػة، كمكتبػػػػات الكتركنيػػػػة، لمسػػػاعدة الطػػػػالب كأكليػػػػاء أمػػػكرىـ كغيػػػػرىـ مػػػػف  -5

الجميػػػكر فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى الخػػػدمات المقدمػػػة مػػػف المؤسسػػػات التعميميػػػة بالدقػػػة، كالسػػػرعة، 
 كاالنسيابية المطمكبة عند طمب الحصكؿ عمييا عمى مدار الساعة.

المسػػػتمر، كاالختبػػػارات، كتقيػػػيـ مسػػػتكيات األداء آليػػػان، عػػػف تػػػكفر احتياجػػػات الػػػتعمـ الػػػذاتي، ك  -6
 طريؽ استعماؿ الحاسب اآللي، مما يضمف الشفافية، كالعدالة، كالحيادية، كالدقة، كالسرعة.
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 :اإلدارية العمميات ىندسة إعادة عممية لفشل المؤدية والقيود المعوقات
مػف  مجمػكع يعترضػو حػديث إدارم كمػنيج مفيػكـ اإلداريػة العمميػات ىندسػة إعػادة إف
 كالمعيقػات ،القيػكد إجمػالي كيمكػفو، فشػم إلى كتؤدم ،فاعميتو مف تحد التي كالقيكد ،المعيقات
أكضػحيا  كمػا ،اإلداريػة العمميػات ىندسػة إعػادة برنػامج تطبيػؽ لعمميػة الحتمػي لمفشػؿ المؤديػة

 في النقاط اآلتية: (92-90 :2009الرب،  جاد)
 ،فقػط المعمكمػات بػنظـ اإلداريػة العمميػات ىندسػة إعػادة كتػأثر ،تػأثير االعتبػار فػي األخػذ .1

ىماؿ  .المنظمة داخؿ النظـ باقي عمى أثرىا كا 
مفيػـك  بتطبيػؽ الكامػؿ التزاميػا كعػدـ ،بالمنظمػات العميػا لػإلدارة المسػتقبمية النظػرة قصػكر .2

 . اإلدارية العمميات ىندسة إعادة
 التغييػر لعمميػة المػكظفيف مقاكمػة إلػى يػؤدم ممػا ،المنظمػة فػي السػائدة الثقافيػة القيـ إىماؿ .3

  .بيا المراد 
 ىندسة العمميات عف الكاضحة كالصكرة ،كالدائـ ،كالالـز ،الكافي الدعـ تقديـ المدراء إغفاؿ .4

 .اإلدارية
عػادة ، اليندسػة إعػادة مػف كػالن  بػيف الفػرؽ معرفػة عػدـ فػي كالمتمثمػة المفػاىيـ كضػكح عػدـ .5 كا 

عػا ،جانػب مػف التصػميـ عػادة ،التنظػيـ دةكا  المشػابية  المصػطمحات مػف كغيرىػا ،االبتكػار كا 
 .آخر جانب مف

خػالؿ  مػف تحقيقػو يمكػف ال كاقعػي غير ىدؼ كضعب ذلؾك  ،الرئيس الغرض تحديد قصكر  .6
 تتعرض التي المشكمة لحؿ الـز غير أك ،صحيح غير أداء ىدؼ كضع أك اليندسة، إعادة

 .المنظمة ليا 
 قبػؿ البػدء العميا اإلدارة قبؿ مف المنظمة في البشرية المكارد تنميةك  ،التدريب عممية إىماؿ .7

 . اليندرة بعممية
 األمر الذم المكظفيف عند اليندسة إعادة تطبيؽ لمفيكـ كالكاممة ،الكاضحة الصكرة غياب .8

فػي  العػامميف سػمكؾ عمػى سػمبان  يػؤثر ممػا األمػاف كنقػص ،كالرعػب ،الخػكؼ عميػو يترتػب
 .المنظمة

 لمبنية التحتية األساسية المقكمات تكافر دكف اليندرة لمشركع التطبيؽ عممية في االستعجاؿ .9
 .إعادة اليندسة( سرعة) كغيرىا ،كافية كمعمكمات ،كمعنكية ،مادية مكارد مف المالئمة
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 ىندسػػة  إعػػادة لمشػركع كالتحميػؿ ،الدراسػة لعمميػػة الػالـز مػف أكثػر كقػػت اسػتغراؽ .10
 .اإلدارية العمميات

عمػى  سػمبان  يػؤثر الػذم األمػر كالتعكيضػات ،كالمكافػآت ،الػدفع نظػاـ فػي اضػحالك  لقصػكر .11
 .المنظمة في العامميف سمكؾ

إعػادة  المطمػكب لممنظمػة الػراىف الكضػع كمشػكالت، لمعكقػات السػميـ التشػخيص عػدـ .12
 .فييا العمميات ىندسة

 )اليندرة( منيا: مجمكعة مف المعيقات التي تحد مف انتشار (1995) شامبيتك  ىامر كلقد أكرد   
ا تغييرىا مف بدال العمميات إصالح محاكلة .1  .تمامن
عادة ،اإلدارية العمميات عمى التركيز .2  .فقط تصميميا كا 
 .المنظمة كثقافة ،الناس قيـ تجاىؿ .3
 .السخيفة كالتحسينات ،الطفيفة بالنتائج القبكؿ .4
 .الطريؽ منتصؼ مف التراجع .5
 .الجكىر ال المظير عمى كالتركيز ،اليندرة أماـ العراقيؿ كضع .6
 .االنطالؽ مف اليندرة تمنع أف السائدة اإلدارية لمسمككيات السماح .7
 .األعمى إلى األسفؿ مف اليندرة عممية إجراء محاكلة .8
 .المعركة لقيادة اليندرة ىي ما يفيـ ال شخص تعييف .9

 .كاألكليات ،األعماؿ جداكؿ مف ككمة في اليندرة دفف .10
 .لعمميةا إلجراء مكارد أية تخصيص عدـ .11
 .التقاعد كشؾ عمى العاـ كالمدير ،اليندرة عممية إجراء .12
ىماؿ ،التصميـ عمى التركيز .13  .اليدؼ كا 
 .أحد يغضب ال حتى المختمفة اإلدارات مجاممة .14
 .(130: 1995شامبي، ت)ىامر  التغيير كمقاكمة ،لمضغكط الرضكخ .15

كمف ىذه  ،ة اليندرةؿ دكف تطبيؽ عمميك كما يتفؽ معظـ المفكركف أف ىناؾ عكائؽ قد تح  
 العكائؽ:

 كفشػػػػػػػؿ ذريػػػػػػػع ،سػػػػػػكء اختيػػػػػػػار العمميػػػػػػػة التػػػػػػػي سػػػػػػيتـ ىنػػػػػػػدرتيا تػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػى طريػػػػػػؽ مسػػػػػػػدكد .1
 .(125: 2003)عبد الحفيظ ،
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تاحػػػة الفػػػرص  ،كاالىتمػػػاـ بػػػبعض المفػػػاىيـ اإلداريػػػة السػػػائدة ،عػػػدـ التركيػػػز عمػػػى العمميػػػات .2 كا 
 .(68: 2001سمطاف، الرة )لممفاىيـ التقميدية بالمنظمة يعمؿ عمى إعاقة مشركع اليند

أك األدكات إلعادة  ،كليس لدييا الخبرة ،كليست عمى المستكل ،استخداـ فرؽ عمؿ ضعيفة .3
أف االختيػار السػيئ  "عبد الحفيظ"كأكد  ،(134: 2005اكتشاؼ المنظمة بفعالية )اليكارم،

درة كالشػركط سيصػؿ بمشػركع الينػ ،كالتػي ال تتػكفر فػي أعضػائو المكاصػفات ،لفريؽ العمػؿ
 .(127: 2003إلى طريؽ مسدكد )عبد الحفيظ،

 ،(124: 2003عػػػدـ كجػػػكد الػػػدعـ الكػػػافي مػػػف اإلدارة التنفيذيػػػة لممنظمػػػة )عبػػػد الحفػػػيظ،  .4
ككضػػػعو فػػػي مقدمػػػة أكلكيػػػات  ،أف عػػػدـ األخػػػذ بمقكمػػػات الينػػػدرة بجديػػػة "السػػػمطاف"كيؤكػػػد 

 .(70: 2001لمفشؿ )السمطاف، اإلدارة يعرض مشركع اليندرة
 ،أف تجاىػؿ القػيـ "السػمطاف"كمفاىيـ األفراد العامميف فػي المنظمػة، حيػث يػرل  ،تجاىؿ قيـ .5

مػع كعػدـ العمػؿ عمػى تغييػر السػمككيات التػي تتناسػب  ،كالمفاىيـ السائدة في بيئة المنظمػة
 .(70: 2001قيـ العمؿ الجديدة تعيؽ مشركع اليندرة )السمطاف،

أف عػػدـ تخصػيص مػػكارد  "لسػمطافا"تخصػيص مػكارد محػػدكدة لتطبيػؽ الينػدرة، حيػػث يػرل  .6
كالمقصػػػكد بػػػالمكارد ىنػػػا: "الكقػػػت، الجيػػػد، االىتمػػػاـ، االسػػػتعداد،  ،كافيػػػة لمشػػػركع الينػػػدرة

 .(69: 2001الطاقة البشرية"، يعرض اليندرة لمفشؿ )السمطاف ، ك الماؿ، 
أف عػػدـ  "السػػمطاف"كيػػذكر  ،(156: 1995شػػامبي، تالبػػدء بالينػػدرة مػػف القاعػػدة )ىػػامر ك  .7

 .(69: 2001كالبدء بيا مف القاعدة تعيؽ اليندرة )السمطاف،  ،ليندرةتبني ا
(، كيػػػػرل 129: 2003اسػػػػتغراؽ كقتػػػػان طػػػػكيالن فػػػػي تطبيػػػػؽ عمميػػػػة الينػػػػدرة )عبػػػػد الحفػػػػيظ،  .8

داريػة عمػى المػكظفيف،  فترة إطالة إف "السمطاف" تطبيؽ اليندرة تؤدم إلى ضغكط نفسػية، كا 
 (71: 2001)السمطاف،  .كمما زادت نسبة الفشؿكمما طالت الفترة الزمنية في التطبيؽ ف
(، 160: 1995شػامبي،تربط تنفيذ اليندرة باإلصرار عمى إرضاء جميع العامميف )ىػامر ك  .9

كربطػة برضػى جميػع العػامميف  ،أف مػف المعكقػات تقييػد المشػركع "السػمطاف"كىك مػا يؤكػده 
ية لػػػػبعض األفػػػػراد يعيػػػػؽ التنفيػػػػذ حيػػػػث يترتػػػػب عمػػػػى تنفيػػػػذ الينػػػػدرة فقػػػػد المميػػػػزات الشخصػػػػ

 .(71: 2001كبالتالي عدـ رضاىـ )السمطاف، ،العامميف
(، كىػذا مػا 131: 2003عدـ اسػتخداـ تقنيػة المعمكمػات فػي تنفيػذ الينػدرة )عبػد الحفػيظ، .10

أك في التطبيؽ  ،يؤكده السمطاف بأف عدـ االستعانة بتقنية المعمكمات عند البدء في اليندرة
 .(72: 2001يفشميا )السمطاف، 
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شػامبي، تحاكلة تطبيؽ اليندرة عندما يككف رئيس المنظمة عمػى كشػؾ التقاعػد )ىػامر ك م .11
أف القيػػػاـ بمشػػػركع الينػػػدرة فػػػي نيايػػػة فتػػػرة الػػػرئيس  "عبػػػد الحفػػػيظ"كيؤكػػػد  ،(158: 1995

 .(134: 2003التنفيذم لممنظمة يؤدم إلى فشؿ المشركع )عبد الحفيظ، 
: 1995شػػػػامبي، تدرة لممشػػػػاكؿ ) ىػػػػامر ك التراجػػػػع المبكػػػػر فػػػػي تطبيػػػػؽ الينػػػػدرة مػػػػف أكؿ بػػػػا .12

كالتراجػػػػع عنػػػػد كجػػػػكد بعػػػػض  ،أف عػػػػدـ االسػػػػتمرار فػػػػي الينػػػػدرة "السػػػػمطاف"كيػػػػذكر ، (154
 ،كفي كمتا الحالتيف يتعطؿ مشركع الينػدرة بأكممػو ،أك اإلحساس بالنجاح الجزئي ،المشاكؿ

 .(68: 2001)السمطاف،  كيتحقؽ ىدفو
: 1995شػػػػامبي، تكنطػػػػاؽ الينػػػػدرة )ىػػػػامر ك  ،كضػػػػع قيػػػػكد مسػػػػبقة عمػػػػى تحديػػػػد المشػػػػكالت .13

مػػف خػػالؿ تحديػػد المشػػكالت التػػي تكاجييػػا المنظمػػة بشػػكؿ  "السػػمطاف"كيؤكػػد ذلػػؾ  ،(155
 .(68: 2001ضكئيا )السمطاف،  كتقييد نطاؽ اليندرة في ،مسبؽ

 .(68: 2001كاالكتفاء بالتطكير التدريجي المتكاضع )السمطاف،  ،القناعة .14
 .(160: 1995شامبي، تـ العمميات )ىامر ك التركيز التاـ عمى تصمي .15
كمتبعة أنشطة مستمرة لممراحؿ التي تمي مرحمة إعادة تصػميـ  ،عدـ إعطاء اىتماـ كاؼ .16

العمميات يعيؽ نجاح اليندرة، فإعادة تصميـ العمميات مطمب ميـ، كلكف األىـ ىك تحكيؿ 
عػادة  ،رح األفكػاركعدـ التكقؼ عنػد طػ ،كالتصاميـ إلى كاقع عممي مممكس ،تمؾ األفكار كا 

 .(70: 2001التصاميـ )السمطاف، 
كعدـ تركيز المشركع عمى عدد محدكد مػف  ،تشتيت الجيكد بيف عدد كبير مف العمميات .17

 .(70: 2001العمميات يعيؽ اليندرة )السمطاف، 
أف التخطػيط السػيئ لمينػدرة  "عبػد الحفػيظ"عػدـ اإلعػداد الجيػد لخطػة التطبيػؽ حيػث يػرل  .18

 ،أف عدـ التجييز "السمطاف"كىك ما يؤكده  ،(133: 2003و )عبد الحفيظ، يؤدم إلى فشم
 .(71: 2001كاإلعداد المناسب لمتغيير يعيؽ مشركع اليندرة ) السمطاف، 

 (159: 1995شامبي، تىامر ك األخرل ) كبرامج التطكير ،الفشؿ في التمييز بيف اليندرة .19
 .(134: 2003، حؿ فريؽ التطبيؽ قبؿ انتياء التطبيؽ )عبد الحفيظ .20
 (72: 2001)السمطاف، .كاتخاذىا ذريعة لتعطيمو ،التركيز عمى نقاط الضعؼ في المشركع  .21
كأف مشػػػػركع الينػػػػدرة يتطمػػػػب اسػػػػتثمارات كبيػػػػرة  ،عػػػػدـ تػػػػكفير التمكيػػػػؿ المناسػػػػب خاصػػػػة .22

 .(71: 2001)السمطاف، 
ى نتائجيػا تثير إعادة ىندسة العمميات مكضكعان أخالقيان لتطكير المنظمػات إذ يترتػب عمػ .23

 .(354: 2000كما يصاحبيا مف مشاكؿ في ذلؾ )فرتش،  ،تسريح كبير لممكظفيف
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 ؛( الينػػػدرة ىػػػي عمميػػػة تسػػػتدعي النظػػػر فػػػي جميػػػع جكانػػػب العمػػػؿ2006) رفػػػاعيكيػػػرل 
لتحقيؽ نتائج فعمية إذا ما تـ تطبيقيا بطريقة سميمة، كمف األىمية بمكاف قبؿ البدء في برنامج 

كأسػػباب الفشػػؿ التػػي الزمػػت بػػرامج  ،كالمخػػاطر ،التعػػرؼ عمػػى العقبػػات إعػػادة ىندسػػة العمميػػات
إعادة اليندسة في المؤسسات التي تبنت ىذا األسػمكب، كذلػؾ لمعمػؿ عمػى تجنبيػا فػي المراحػؿ 
 .المبكػػػػػػػرة إلحػػػػػػػداث التغييػػػػػػػر، حتػػػػػػػى تػػػػػػػؤتي إعػػػػػػػادة اليندسػػػػػػػة ثمارىػػػػػػػا عمػػػػػػػى الكجػػػػػػػو األكمػػػػػػػؿ

 (24: 2006)رفاعي،  

أف ىنالػؾ العديػد مػف األسػاليب التػي تػؤدم إلػى فشػؿ  يػافرأ ،(2009) كالشمبي، النسكرأما  
 ىا بما يمي:اكلقد حدد ،لمعمميات اإلدارية يندسةالإعادة  مدخؿ
فقػػط دكف اف تشػػمؿ جكانػػب  اإلداريػػة إعػػادة تصػػميـ العمميػػات اقتصػػار عمميػػة التغييػػر عمػػى .1

 العمؿ الرئيسية األخرل.
 كتقييد نطاؽ إعادة اليندسة في ضكئيا. ،مسبقاتحديد المشكالت التي تكاجييا المؤسسة   .2
كاالىتمػػاـ بػػبعض المفػػاىيـ  ،اإلداريػػة عمميػػاتلم لكفيػػة اعػػادة اليندسػػة الكػػافي عػػدـ التركيػػز  .3

 اإلدارية السائدة.
 اإلدارية. عدـ تخصيص مكارد كافية لمشركع إعادة ىندسة العمميات  .4
 عدـ االستفادة مف تنقية المعمكمات.  .5
 يف العمميات بدالن مف التغيير الجذرم .التركيز عمى تحس  .6
 تقييد مشركع إعادة ىندسة العمميات كربطو برضا الجميع.  .7
 استغراؽ كقت طكيؿ في تطبيؽ المشركع.  .8
 االفراط في التكقعات.  .9

كالمفػػاىيـ فػػي بيئػػة المؤسسػػة ، كعػػدـ العمػػؿ عمػػى تغييػػر السػػمككيات التػػي  ،تجاىػػؿ القػػيـ .10
 تتناسب كقيـ العمؿ الجديد.

 تفاء بالتطكير التدريجي المتكاضع.االك .11
 (48: 2009، كالشمبي، النسكر) كالبدء بيا مف القمة. ،عدـ تبني ىندسة العمميات .12
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كيرل الباحث في ضكء ما سبؽ طرحو فػي الدراسػات السػابقة مػف معكقػات لمػدخؿ إعػادة 
 اليندسة كجد اف كثير مف المعكقات اجمعت عمييا الدراسات السابقة كمنيا:

كعػػدـ كجػػكد رؤيػػة كاضػػحة  ،عـ مػػف قبػػؿ اإلدارة العميػػا لمػػدخؿ إعػػادة اليندسػػةضػػعؼ الػػد .1
.  عندىا تجاه ىذا المفيـك

 كسيطرة البيركقراطية عمى نظاـ اإلدارة. ،تعقيد اإلجراءات اإلدارية المتبعة حاليان  .2
محاكلػػة إصػػالح العمميػػات اإلداريػػة المتبعػػة فػػي نظػػاـ التعمػػيـ عنػػد تطبيػػؽ مفيػػكـ ىندسػػة  .3

 اإلدارية بدالن مف تغييرىا جذريان.العمميات 
كالييكػػػػؿ التنظيمػػػي المتبػػػػع فييػػػا، كعػػػػدـ التركيػػػز عمػػػػى  ،تركيػػػز اإلصػػػػالح عمػػػى اإلدارات .4

 العمميات اإلدارية التي تمارسيا ىذه اإلدارات.
 .المنظمة كثقافة ،الناس قيـ تجاىؿ .5
 إلدارة المركزية.مف قبؿ ا كجيد كبير في دراسة الكضع الحالي ،استغراؽ كقت .6
كاالسػػػتفادة مػػػف التجػػػارب الناجحػػػة فػػػي تطبيػػػؽ ىندسػػػة العمميػػػات  ،غيػػػاب تبػػػادؿ الخبػػػرات .7

 اإلدارية في الدكؿ المجاكرة.
 ضآلة المعمكمات، كالبيانات اإلحصائية، الالزمة لمتخطيط الجيد. .8
 عدـ االستفادة مف تقنية المعمكمات الحديثة. .9

ة الػػػكعي بأىميػػػة ىندسػػػة المقاكمػػػة لمتغيػػػر، كالخػػػكؼ مػػػف الفشػػػؿ، كذلػػػؾ بسػػػبب محدكديػػػ  .10
 العمميات اإلدارية.

 عدـ تخصيص مكارد مالية كافية لمشركع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.  .11
 قمة الدكرات التدريبية إلعادة تدريب، كتطكير األشخاص الذيف يقكمكف بعممية اليندرة.  .12
جػػػاز عػػدـ تخصػػػيص مػػػكارد ماليػػػة إليجػػػاد منظكمػػػة لتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات، مػػػف اجػػػؿ ان  .13

 العمميات بالسرعة المطمكبة.
 كالمكظفيف. ،كالمعنكية لممدراء ،ضعؼ الحكافز المادية  .14
 عدـ االستفادة مف تقنية المعمكمات الحديثة.  .15
 كميارات العامميف عمييا مع التقدـ التقني السريع. ،تقادـ األجيزة  .16
 االكتفاء بالتطكير التدريجي المتكاضع في نظـ المعمكمات.  .17
بينمػػا ىندسػػة  ،تفكيػػر أالسػػتنتاجي فػػي اكتشػػاؼ األخطػػاء كالعمػػؿ عمػػى حميػػااسػػتخداـ ال  .18

العمميػػات تبنػػػى عمػػى التفكيػػػر االسػػػتقرائي )أم اسػػتقراء الحمػػػكؿ االيجابيػػػة ثػػـ البحػػػث عػػػف 
 المشكالت التي يجب عالجيا(.
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الخطأ الذم يقع فيو اغمب المؤسسات أنيا تتساءؿ كيؼ يمكف اسػتخداـ التقنيػة الحديثػة   .19
لكف األصػح أف تتسػاءؿ كيػؼ تسػتفيد مػف  ،دارية الحاليةكتنسيؽ عممياتيا اإل ،في تطكير

 .؟الكسائؿ التقنية الحديثة في أداء ما لـ تفكر بو مف قبؿ
 ضعؼ الثقافة في مفيكـ ىندسة العمميات اإلدارية لدل أفراد المؤسسة.   .20
 لركتيف السائد.كالحفاظ عمى ا ،كعدـ ميميـ إلى التغيير ،القيـ السائدة عند المدراء  .21
 كالمدربة لمقياـ بمياـ ىندسة العمميات اإلدارية. ،قمة المكارد البشرية المؤىمة  .22
كالمػػدراء فػػي حػػيف أف الػػتمكف التقنػػي  ،ضػػعؼ ميػػارات المغػػة االنجميزيػػة لػػدل المػػكظفيف  .23

 يستمـز إلتقاف المغة االنجميزية.
كىػك جػػزء أساسػػي  ،ضػعؼ ميػػارات اسػتخداـ الحاسػػكب لػدل بعػػض المػكظفيف اإلداريػػيف  .24

 في ىندسة العمميات اإلدارية.
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 ثــــــــــالـــــــــــــــل الثــــالفص
 ابقةــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــالدراس

 
 .أواًل: الدراسات العربية -
 .ثانيًا: الدراسات األجنبية -

 ثالثًا: التعقيب عمى الدراسات السابقة. -
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 تمييد:

احػػػث بمراجعػػػة العديػػػد مػػػف مصػػػادر المعمكمػػػات، كاالطػػػالع عمػػػى األدب التربػػػكم قػػػاـ الب
السػػػابؽ، كعمػػػى حػػػد عمػػػـ الباحػػػث لػػػـ يجػػػد دراسػػػات تتعمػػػؽ بمعكقػػػات تطبيػػػؽ ىندسػػػة العمميػػػات 
اإلدارية في المدارس الحككمية بمحافظات غزة، كقد تمكف بعكف اهلل تعالى مػف الحصػكؿ عمػى 

مكضػكع الدراسػة الحاليػة، كقػد أختػار منيػا الدراسػات األكثػر العديد مػف الدراسػات ذات العالقػة ب
صمة بمكضكعو، كفيما يمي استعراض ألىـ ىذه الدراسات، كالتػي سػيتـ عرضػيا كفػؽ التسمسػؿ 

 الزمني مف األحدث إلى األقدـ:

 أواًل: الدراسات العربية:
تطوير االتصال اإلداري في مدارس وكالة  ( بعنوان:2112) دراسة أبو رحمة .1

 غوث الدولية بمحافظات غزة باستخدام أسموب اليندرة. ال
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى سبؿ تطكير االتصاؿ اإلدارم بمدارس ككالة الغكث 
الدكلية بمحافظات غزة في ضكء مفيكـ اليندرة )اليندسة اإلدارية(، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة 

ثة بتصميـ استبانتيف، األكلى مككنة كقامت الباح، استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
كالثانية لقياس  ،(درجة فعالية االتصاؿ اإلدارم بمدارس ككالة الغكث)فقرة لقياس  (24) مف

كىي  ،)درجة تكافر متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( بمدارس ككالة الغكث(
يرات مدارس ككالة الغكث كمد ،كتككف مجتمع الدراسة مف مديرم، فقرة (57)مككنو مف 

 كمديرة. ان،( مدير 238عمى ) االستبانةبمحافظات غزة، كتـ تكزيع 

 كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 
جاءت تقديرات مديرم مدارس ككالة الغكث لدرجة تكافر متطمبات اليندسة اإلدارية في  -أ 

ليندسة اإلدارية (، كما حصمت مجاالت تطبيؽ ا77.97مدارسيـ بدرجة عالية بنسبة )
(، تكافر تكنكلكجيا 71.7عمى األكزاف النسبية التالية )كجكد قيادة داعمة لمتغيير )

 (.72.2كمجاؿ األفراد كفؽ العمؿ) ،(81.4) االستراتيجية(، الرؤية 76.8معمكمات )
بيف متكسط تقديرات  α ≤ 0.05)داللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -ب 

ة لدرجة تكافر متطمبات إعادة ىندسة االتصاؿ اإلدارم بمدارس ككالة الغكث عينة الدراس
 .تعزل لمتغيرات الدراسة )الجنس، كعدد سنكات الخدمة(
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( بيف متكسط تقديرات α ≤ 0.05داللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد -ج 
ارس ككالة الغكث عينة الدراسة لدرجة تكافر متطمبات إعادة ىندسة االتصاؿ اإلدارم بمد

كالبكالكريكس عف  ،الدكتكراه عف الماجستير تعزل لمتغير الدراسة )المؤىؿ العممي( لصالح
 الماجستير.

في مدارس ككالة  نمكذج مقترح لتطكير االتصاؿ اإلدارملبتصكر  كخرجت الباحثة   
بيؽ بإجراء دراسة حكؿ معيقات تط أكصت الباحثةكما  ،باستخداـ أسمكب اليندرة الغكث

 قطاع غزة. أسمكب اليندسة اإلدارية في مدارس ككالة الغكث في

 الجامعي التعميم مخرجات تطوير عمى اليندرة أثر :بعنوان (2011) عون دراسة  .2
 .سعود الممك بجامعة كمية التربية خريجات نظر وجية من

ضكء  في الجامعي التعميـ تطكير عمى اليندرة أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 عمى كالتعرؼ سعكد، الممؾ بجامعة التربية كمية خريجات نظر كجية مف األكاديمي االعتماد

 احتياجات مع كتكافقيا ،التربية كمية مخرجات جكدة عف الخريجات كرضا ،اليندرة العالقة بيف
 محاكر نحك الدراسة عينة أفراد إجابات بيف اإلحصائية الفركؽ عمى العمؿ، كالتعرؼ سكؽ

 ،ةجامعال في الدراسة سنكات عدد ،التدريبية الدكرات ،التخصص: (بعان لممتغيراتت الدراسة
 في اليندرة الستخداـ الخريجات كمقترحات، تكصيات عمى كالتعرؼ ،)التراكمي الحالي المعدؿ
 .الجامعي مخرجات التعميـ تطكير

 كطبيعة ،ألىداؼ لمناسبتو كذلؾ، المسحي الكصفي المنيج عمى الباحثة اعتمدت
 سعكد الممؾ بجامعة التربية كمية خريجات مف طالبة(50) الدراسة  عينة بمغت الدراسة،
 الدراسة مجتمع حجـ كبر بسبب الطبقية العشكائية بالطريقة العينة اختيرت كلقد ،بالرياض
 .لمدراسة أساسية كأداة االستبانة استخدمت الدراسة كتحقيقان ألىداؼ األصمي،

 إنتاجية معدؿ مف تزيد اليندرة أف :أىميا النتائج مف كعةمجم إلى الدراسة كتكصمت
 لتطكير الحاضر عصرنا في اليامة المفاىيـ مف تعد التدريس، كأنيا ىيئة أعضاء ككفاءة،

 .مييأة معايير كذم متميز تعميـ تقديـ ضماف في سيـت كأيضا ،األداء

 في العمؿ إجراءات بسيطت إلى تسيـ اإلدارية العمميات ىندرة أف إلى الدراسة: كما أكصت
كمػا  في الجامعػة، التربكية لمعممية األكاديمي االعتماد برامج تحسيف تسيـ في كأيضان  الجامعة،
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 مما يؤدم إلى تميػز المساندة اإلدارية كعممياتو ،العممي البحث ىندسة إعادة في اليندرة تسيـ
 .المجتمع في مرمكقة بمكانة سعكد الممؾ جامعة خريجات

بعنوان: "درجة استخدام اليندسة اإلدارية في ممارسة ( 2111)ن دراسة حنو .3
العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجية 

 نظر المديرين والمديرات" 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة استخداـ أسمكب اليندسة اإلدارية في ممارسة 

الحككمية بمحافظات الضفة الغربية مف كجية نظر المديريف  العمميات اإلدارية في المدارس
 ،كالخبرة اإلدارية ،كالمؤىؿ العممي ،الجنس) :كالمديرات، باإلضافة إلى بياف أثر متغيرات

كالمديرات سعيان لمكقكؼ  ،في استجابات المديريف (كالمحافظة ،كالتخصص ،كمستكل الدراسة
ية في ممارسة العمميات اإلدارية في المدارس عمى معرفة درجة استخداـ اليندسة اإلدار 

 ،كقامت بإعداد استبانو لمدراسة ،الحككمية، كلقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
%( مف 28( تشكؿ نسبة )428كأجريت الدراسة عمى عينة متيسرة مف المديريف قكاميا )
كالنسب  ،ـ المتكسطات الحسابيةمجتمع الدراسة، كلقد تـ معالجة البيانات إحصائيا باستخدا

 كاختبار )ت( لمجمكعتيف مستقمتيف.  ،المئكية

 كتكصمت الدراسة لعدة نتائج كاف أىميا:  
أف درجة استخداـ أسمكب اليندسة اإلدارية في المدارس الحككمية في محافظات الضفة  -أ 

 الغربية مف كجية نظر المديريف كالمديرات مرتفعة جدان. 
( في درجة استخداـ أسمكب α ≤ 0.05)عند مستكل الداللة  حصائياتكجد فركؽ دالة إ -ب 

في المدارس الحككمية في محافظات  ،اليندسة اإلدارية في ممارسة العمميات اإلدارية
كالمديرات، كالمتغيرات تعزل لمتغير المؤىؿ  ،مف كجية نظر المديريف ،الضفة الغربية

)أعمى مف بكالكريكس( كلصالح  العممي في مجاؿ التخطيط لصالح حممة مؤىؿ عممي
 متغير الخبرة اإلدارية )أكثر مف عشر سنكات(.

 استخداـ درجة في (α ≤ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -ج 
 في الحككمية المدارس في اإلدارية العمميات ممارسة في اإلدارية أسمكب اليندسة

 الجنس، لمتغيرات تعزل كالمديرات،،  المديريف نظر كجية مف الغربية، الضفة محافظات
 .كالتخصص المدرسة، كمستكل
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بضركرة اعتماد أسمكب اليندسة اإلدارية في المدارس  أوصت الباحثةفي ضكء النتائج 
 كالتحقؽ مف جكدة العمميات اإلدارية.  ،الحككمية

دارية ( بعنوان: " نموذج مقترح إلعادة ىندسة العمميات اإل2111)دراسة الدجني  .4
 دراسة حالة( –وحوسبتيا في مؤسسات التعميم العالي" )الجامعة اإلسالمية 

ييدؼ البحث إلى إلقاء الضكء عمى الجكانب المختمفة ألسمكب إعادة ىندسة العمميات 
، كآلية التطبيؽ كالمزايا التي تحققيا، كبياف مدل أىمية،  ،اإلدارية )اليندرة( مف حيث المفيـك

لفمسطينية كمؤسسات أكاديمية لتطبيؽ أسمكب اليندرة، كتقديـ تصكر مقترح كحاجة الجامعات ا
كرفع  ،لتطبيؽ أسمكب إعادة اليندسة كأحد مداخؿ تحسيف الخدمة المقدمة لجميكر المستفيديف

كبياف  ،كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي لكصؼ ،كتحقيؽ الجكدة الشاممة ،كفاءتيا
ات في الجامعة اإلسالمية في غزة، حيث قاـ الباحث بإعداد بطاقة كاقع إعادة ىندسة العممي

المقابمة لتعرؼ كاقع العمميات اإلدارية في الجامعة، كقد طبقت أداة البحث عمى الجامعة 
اإلسالمية كدراسة حالة يمكف تعميـ نتائجيا عمى الجامعات األخرل عمى اعتبار تشابو العمؿ 

 في الجامعات الفمسطينية. 

 تكصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية:  كقد 
كتبسيط قبؿ تطبيؽ مشركع إعادة ىندسة العمميات ال  ،كجكد محاكالت لتكثيؽ أدلة العمؿ -أ 

 ترقي إلى درجة الممارسة الفاعمة. 
 ،كجكد رضا عف ىذه التجربة لما حققتو مف نتائج عمى صعيد إعادة ترتيب العمؿ -ب 

 كمكثقة.  ة،كتنظيمو كفؽ خطكات محدد
تخداـ أسمكب تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية " اليندرة " يؤدم إلى زيادة إف اس -ج 

 مستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي الجامعة في كافة مستكياتيـ اإلدارية. 
إف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات أدل إلى إحداث تعديالت جكىرية عمى أنظمة الجامعة  -د 

 ليندسة كتحسيف الخدمة.اإلدارية بما ينسجـ مع متطمبات إعادة ا

كتعزيػػػز مفيػػػـك إعػػػادة ىندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة  ،بضػػػركرة نشػػػر كقػػػد أكصػػػى الباحػػػث
 كأكاديمييف.   ،لمعامميف في الجامعة اإلسالمية كافة مف إدارييف
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عادة اليندسة  ( بعنوان:2111)دراسة الشوبكي  .5 " العالقة بين نظم دعم القرار وا 
 غزة "  في الجامعات الفمسطينية بقطاع

عادة اليندسة في  ،ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف نظـ دعـ القرار  كا 
كأداتو  ،الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي

، كتمثؿ مجتمع الدراسة مف جميع المكظفيف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة االستبانة
كقاـ الباحث باختيار عينة الدراسة باستخداـ طريقة  ،اإلسالمية، األقصى( )جامعة األزىر،

( مكظؼ مف مكظفي الجامعات سابقة 500ككاف عدد أفراد العينة ) ،العينة العشكائية البسيطة
 كلقد أظيرت الدراسة عدة نتائج كاف أىميا:  ،الذكر

عادة اليندسة في الجامعا ،كجكد عالقة بيف نظـ دعـ القرار -أ   ت الفمسطينية. كا 
كضحت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة   -ب 

عادة اليندسة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة  ،حكؿ العالقة بيف نظـ دعـ القرار كا 
 تعزل لمتغير الجامعة لصالح الجامعة اإلسالمية. 

ائية بيف متكسطات تقديرات عينة كضحت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحص كما -ج 
عادة اليندسة في الجامعات الفمسطينية  ،الدراسة حكؿ العالقة بيف نظـ دعـ القرار كا 

 سنة.  20-15بقطاع غزة تعزل لمتغير سنكات الخدمة لمف تتراكح سنكات الخدمة بيف 

 كخرجت الدراسة بعدة تكصيات أىميا: 
لكػػػػي تػػػػتمكف مػػػػف معايشػػػػة عصػػػػر  ؛ندسػػػػةأف تسػػػػعى الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية إلعػػػػادة الي .1

 كالتعامؿ مع مفرداتو التقنية. ،العكلمة
تشػجيع الجامعػات التػػي تسػعى إلعػػادة اليندسػة لمبػدء فػػي برامجيػا فػػي التغيػر الجػػذرم  .2

 بأقصى سرعة ممكنة. 

" تطوير أداء العاممين في وزارة التربية والتعميم  ( بعنوان:2111)دراسة المعايطة  .6
 فاءتيم في ضوء منيجية إعادة ىندسة العمميات"األردنية لزيادة ك

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كيفية تطكير أداء العامميف في كزارة التربية كالتعميـ 
 لزيادة كفاءتيـ في ضكء منيجية إعادة ىندسة العمميات.  ؛األردنية
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تمع كتككنت عينة الدراسة مف مج ،كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي 
( في كزارة التربية كالتعميـ األردنية، 107كىـ جميع رؤساء األقساـ البالغ عددىـ ) ،الدراسة

 ككانت أداة الباحثة استبانة أعدت ليذه الدراسة.

 كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:  
ة في درجة الكفاءة التي تتمتع بيا اإلدارات التربكية في ضكء كاقع مدخالتيا كانت متكسط -أ 

 جميع المجاالت. 
لزيادة كفاءتيـ  ؛تـ كضع تصكر لتطكير أداء العامميف في كزارة التربية كالتعميـ األردنية -ب 

اإلدارية في ضكء منيجية إعادة ىندسة العمميات، مف خالؿ التعرؼ عمى ماىية ىندسة 
 لتقديـ نظاـ تربكم متكامؿ. ؛العمميات

العمميات في كزارة التربية كالتعميـ لما ليػا بتبني منيجية إعادة ىندسة  كأكصت الدراسة
مف األثر الكبير في  إحداث التغيير المنشكد، كتبنػي الدراسػات التػي تعطػي جكانػب جديػدة 

 في ىذه المنيجية.

"مدى إمكانية تطبيق عمداء كميات التربية  ( بعنوان:2119)دراسة بني عيسى  .7
معيقات تطبيقيا من وجية نظر في الجامعات األردنية لعممية اليندرة اإلدارية، و 

 العمداء ورؤساء األقسام".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل إمكانية تطبيؽ عمداء كميات التربية في الجامعات 

كرؤساء األقساـ،  ،كمعيقات تطبيقيا مف كجية نظر العمداء ،األردنية لعممية اليندرة اإلدارية
كالبالغ  ،اء األقساـ في الجامعات األردنيةكرؤس ،كتككنت عينة الدراسة مف جميع عمداء

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج  ،كرئيس قسـ ،( عميدا47عددىـ )
كببناء استبانو لمكشؼ عف مدل إمكانية تطبيؽ عمداء كميات التربية في  ،التحميمي الكصفي

 قيا.كمعيقات تطبي ،الجامعات األردنية لعممية اليندسة اإلدارية

 كلقد أظيرت نتائج الدراسة: 
أف مجاؿ المنظكمة القيمية ليندرة القرارات التربكية، جاء بدرجة تقدير عالية جدان، في حيف  -أ 

 جاء في المرتبة األخيرة مجاؿ اإلدارة ) تخطيط، تكجيو، تقييـ( بدرجة تقييـ متكسطة.  
مى كؿ مجاؿ مف كجكد فركؽ ظاىرية في متكسطات تقديرات العمداء أنفسيـ ععدـ  -ب 

مجاالت إمكانية تطبيؽ عمداء التربية في الجامعات األردنية لمبدأ اليندرة اإلدارية، 
 (. لرتبة العممية، كالكظيفة الحاليةكحسب متغير )ا



59 

 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات تقديرات العمداء تعزم لمتغير سنكات  -ج 
باستثناء مجاؿ بيئة العمؿ، كنظـ مساندة القرار، الخبرة عمى جميع مجاالت أداة الدراسة، 
 سنكات( فأكثر.  10كفئة الخبرة ) ،سنكات( 6كتبيف كجكد فركؽ بيف فئة الخبرة أقؿ مف )

أما معيقات تطبيؽ اليندرة مف كجية نظر العمداء، فقد جاءت الفقرة  "عدـ تكفر ميزانية  -د 
ة، بينما جاءت الفقرة  "عدـ تكفر خاصة لمخطة"  في المرتبة األكلى، كبدرجة تقدير عالي

 ،كمألكفة تتفؽ مع الثقافة التي تدعـ اليندرة اإلدارية"، بالمرتبة األخيرة ،لغة مشتركة
 كبدرجة تقدير ضعيفة. 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي تقديرات عمداء كميات التربية في  -ق 
كلصالح تقديرات  ،عممية اليندرة الجامعات األردنية، كرؤساء األقساـ حكؿ معيقات تطبيؽ

 رؤساء األقساـ.

مكانية تطبيقيا في اإلدارة  ( بعنوان:2119)دراسة الديحاني  .8 " اليندرة اإلدارية وا 
 المدرسية بمدارس دولة الكويت ". 

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى رصد كاقع أداء اإلدارة المدرسية بمدارس دكلة الككيت،
قترح  لتطبيؽ مدخؿ اليندرة اإلدارية في اإلدارة المدرسية بمدارس كمحاكلة التكصؿ لتصكر م

 دكلة الككيت.

لكصؼ كاقع أداء اإلدارة المدرسية في  التحميمي كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي
مكانية تطبيؽ مدخؿ اليندرة في العمميات اإلدارية الثالثة )إدارة المنيج، التنمية  المدارس، كا 

دارة المكارد المالية(المينية لممعمـ،  كلقد طبقت ، في إطار اإلدارة الذاتية لممدرسةكذلؾ  ،كا 
في عممية جمع  االستبانة الباحث كقد استخدـ ،كمديرات دكلة الككيت ،الدراسة عمى مديرم

 البيانات.

 كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:   
دارة المكارد المالية مما يستدعي  ،مـكالتنمية المينية لممع ،كجكد معكقات في إدارة المنيج -أ  كا 

عادة البناء ، المستكل المدرسي، كتبنى اإلدارة كالتغيير عمى ،تبني ىيكمة المدارس، كا 
كاإلبداع، كزيادة تفكيض  ،كالتعميـ لمفيـ ،كاإلدارة المتمركزة حكؿ المدرسة ،كالمشاركة

 السمطات لممعمميف. 
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الخصائص الشخصية )المؤىؿ العممي، كالخبرة  كسالبة بيف ،كجكد عالقة ارتباطيو مكجبة -ب 
 كمحاكر اليندرة اإلدارية بدكلة الككيت.  ،في العمؿ(

 كلقد أكصت الدراسة بػػػ:   
 كاإلمكانػػات التكنكلكجيػػة إلعػػادة ىيكمػػة عمميػػات  ،ضػػركرة االعتمػػاد عمػػى المػػكارد البشػػرية -أ 

 المؤسسة التعميمية. 
كفػػػػي البنيػػػػة  ،كعػػػػة فػػػػي نظػػػػـ العمػػػػؿ ذاتيػػػػاتسػػػػتحؽ إعػػػػادة الييكميػػػػة إجػػػػراء تغيػػػػرات متن  -ب 

 كالنظـ اإلدارية. ،التنظيمية
 ،كبرامجػػو ،كالمدرسػػي خاصػػة بحاجػػة إلػػى إعػػادة النظػػر بأىدافػػو ،إف قطػػاع التعمػػيـ عامػػة -ج 

كمنتجاتػػو لمكصػػكؿ بيػػا إلػػى مسػػتكل  ،ليطػػكر ميامػػو، كيحػػدد خدماتػػو ؛كىياكمػػو التنظيميػػة
 كالتطكير. ،جتمع عف طريؽ التنميةلينيض بالم ؛عاؿ مف الجكدة يكائـ المستجدات

 عبر الفمسطينية الجامعات في الخدمة جودة تحسين :بعنوان (2009) دراسة قاسم .9
 .غزة - اإلسالمية الجامعة حالة: دراسة "اليندرة"اإلدارية  العمميات ىندسة إعادة

 الجامعة في العمميات ىندسة إعادة عممية دكر عمى إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 حيث الشامؿ الحصر أسمكب استخداـ كتـ المقدمة، الخدمات جكدة تحسيف مية فياإلسال
 فرؽ كأعضاء الكميات، في الجكدة لجاف رؤساء كىـ ،مكظفان  (60) مف مجتمع الدراسة تككف
الجامعة،  ككميات ،دكائر في الجكدة كممثمي ،اإلدارية الجكدة كحدة مف قبؿ المشكمة التميز

  ككانت أداتو االستبانة. ،لكصفي التحميميكاعتمد الباحث المنيج ا
  

 :أىميا النتائج مف ةمجمكع إلى الدراسة كتكصمت 
 التكاليؼ خفض إلى اإلدارية يؤدم العمميات ىندسة إعادة تطبيؽ أسمكب استخداـ أف  -أ 

 . بغزة اإلسالمية الجامعة في اإلدارية
 إنجاز سرعة ساىـ فيي اإلدارية العمميات ىندسة إعادة تطبيؽ أسمكب استخداـ أف  -ب 

 .الجامعة ككميات دكائر مختمؼ في األعماؿ
 جكدة تحسيف يؤدم إلى اإلدارية العمميات ىندسة إعادة تطبيؽ أسمكب استخداـ أف  -ج 

 .لطالبيا اإلسالمية الجامعة تقدميا التي التعميمية الخدمة
 

 :أىميا التكصيات مف مجمكعة إلى الدراسة تكصمتك 
 الجامعة اإلسالمية في العامميف لكافة اإلدارية العمميات ىندسة إعادة مفيكـ كتعزيز نشر .1

 .كأكاديمييف ،إدارييف مف
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 إعادة لدعـ أسمكب الالزمة كاألتمتة ،المعمكمات تكنكلكجيا عمى االعتماد زيادة عمى العمؿ .2
 .كالتكمفة ،كالجيد ،الكقت تقميؿ إلى تيدؼ التي ،اإلدارية العمميات ىندسة

إدارة التغيير انطالقَا من إعادة ىندسة الموارد  ( بعنوان:2119سة السيد )درا .11
 البشرية دراسة حالة عمى وزارة التربية والتعميم العالي:

الكشؼ عف مدل قابمية كزارة التربية كالتعميـ العالي إلحداث  قد ىدفت الدراسة إلىك 
محكريف  عماليا عبر إعادة ىندسة مكاردىا البشرية، كذلؾ مف خالؿأتغيير جكىرم في 

أساسييف، األكؿ يتركز في عرض متطمبات التغيير، ككيؼ يمكف التغمب عمى معيقات 
، كمف أجؿ التغيير، أما المحكر الثاني فقد تركز في كيفية البدء بإعادة ىندسة المكارد البشرية

 ،تحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، ككانت أداتو االستبانة
 مى عينة مف العامميف في كزارة التربية كالتعميـ العالي.كطبقت ع

 :كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى 
أف البنية التحتية لمكزارة )المادية كالبشرية( تعد مناسبة لتطبيؽ مشركع التغيير، كأف ىناؾ  .أ 

 كما تبيف أف بيئة العمؿ الحالية تعاني رغبة حقيقية لدل المكظفيف كاستعداد عاؿ  لمتغيير،
كاإلجراءات المطمكبة، لذا فيي بحاجة إلى إعادة ىندسة مكاردىا  ،مظاىر الركتيف

 البشرية.
أف درجة مقاكمة التغيير تعتبر مرتفعة، كقد تشكؿ عائقان أماـ الكزارة، إال أف تكقعات  .ب 

المبحكثيف تجاه التغيير كانت إيجابية إلى حد  كبير، كتبيف أف العامميف في الكظائؼ العميا 
كاالستعداد  ،كأف الرغبة أف البنية التحتية لممكارد البشرية جاىزة إلحداث التغيير،يركف 

  .ع العامميف في الكظائؼ التنفيذيةلمتغيير تزداد لدييـ مقارنة م

 :أىميا التكصيات مف مجمكعة إلى الدراسة تكصمتك 
 .كحكسبة اإلعماؿ اإلجرائية ،ضركرة اإلسراع في تبني مشركع التغيير -1
ي التعامؿ مع بيئة لصقؿ مياراتيـ ف ؛كتأىيؿ المكظفيف ،التركيز عمى تدريبضركرة   -2

  .العمؿ الجديدة
شراؾ كافة  كمنافعو، ،كمكثفة تجاه أىداؼ التغيير ،ضركرة تنفيذ حممة تكعية شاممة -3 كا 

 كأىداؼ التغيير. ،العامميف في المستكيات اإلدارية في صياغة رؤية
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 ىندسة إعادة تطبيق في المؤثرة وامل"الع ( بعنوان:2008) شعبان دراسة .11
 )اليندرة(. "اإلدارية العمميات
 اإلدارية العمميات ىندسة بيف العالقة كدراسة التعرؼ عمى اختبار إلى الدراسة ىدفت

 االستراتيجي، كالتخطيط التنظيمية، الثقافة كىي تطبيقيا، في المؤثرة مف العكامؿ كبعضا
 ىندسة إعادة بشأف التكصيات مف مجمكعة كصياغة قديـت إلى ىدفت المتاحة، كما كالمكارد
 العميا اإلدارة مديرم الدراسة جميع مجتمع شمؿ، ك فييا المؤثرة كالعكامؿ ،اإلدارية العمميات
 المحافظات كبعض ،الرياض مدينة كالتي تشمؿ الكسطى بالمنطقة السعكدية، كيرباء بشركة
ككاف  ،قد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميميك  ،مديرنا (137) عددىـ ليا، كالبالغ التابعة
 .االستبانةأداتو 

 :نتائج البحث أىـ ككاف مف  
بشركة  اإلدارية العمميات ىندسة إعادة عممية تطبيؽ إمكانية مف مرتفعة درجة كجكد -أ 

 .السعكدية كيرباء
 طبيؽ عمميةلت مناسبة كانت كالبحث، الدراسة مكضع بالشركة السائدة التنظيمية الثقافة إف -ب 

 إعادة بينيا كبيف مكجبة معنكية ارتباطيو عالقة ىناؾ كاف اإلدارية، العمميات ىندسة إعادة
 .اإلدارية العمميات ىندسة

عمى  التخطيط في كاعتمادىا .فعالة غير كانت بالشركة االستراتيجي التخطيط عممية إف -ج 
ىندسة  إعادة عممية كبيف ابيني سالبة معنكية ارتباطيو عالقة ىناؾ كاف التقميدم، النمط

 .اإلدارية العمميات
 معنكية مكجبة ارتباط عالقة ىناؾ كأف كافية، الدراسة مكضع بالشركة المتاحة المكارد إف -د 

 اإلدارية. العمميات ىندسة إعادة كبيف بينيا

 :التكصيات التالية إلى الدراسة كتكصمت
العمميػات  ىندسػة إعػادة عمميػة طبيػؽت تسػييؿ بضػركرة كاقتناعيػا العميػا اإلدارة إيمػاف زيػادة -

تنافسػية  ميػزة عمػى حصػكليا كبالتػالي كأدائيػا، الشػركة ربحيػة مػف كػؿ في أثر مف لذلؾ لما
 بالمنافسيف. بالمقارنة

العمميػات  ىندسػة إعػادة تطبيػؽ لمالئمػة ؛المختمفػة بأبعادىػا التنظيميػة الثقافػة تييئػة ضركرة -
 .الدراسة محؿ بالشركة اإلدارية
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كصػياغة  ،كالخارجيػة ،الداخميػة البيئػة كتحميػؿ االستراتيجي، بالتخطيط الشركة تماـاى زيادة -
 .المناسبة االستراتيجية كتقييـ كتطبيؽ فعالة، استراتيجية أىداؼ

جػراء بشػرية، أك ،ماديػة سػكاء بالشػركة، المتاحػة المػكارد ككفػاءة ،كفايػة زيػادة - مػف  المزيػد كا 
 .اإلدارية مياتالعم ىندسة إعادة مكضكع حكؿ الدراسات

 وزارة في العاممين أداء لتطوير مقترح نموذج :بعنوان (2008) الطنيجي دراسة .12
 إعادة منيجية ضوء في المتحدة، دولة اإلمارات في العممي والبحث العالي التعميم
 .اإلدارية العمميات ىندسة
 ،العالي ـالتعمي كزارة في العامميف أداء لتطكير مقترح نمكذج بناء إلى الدراسة ىدفت
 العمميات ىندسة إعادة منيجية ضكء في المتحدة، العربية اإلمارات دكلة في كالبحث العممي

 العامميف جميع مف الدراسة كتككف مجتمع ، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،اإلدارية
 المتحدة  العربية اإلمارات دكلة في العممي كالبحث العالي، التعميـ كزارة في
 مكظفنا، (50) مف الدراسة عينة كتككنت مكظفنا، (70) عددىـ كالبالغ ،ـ2008-2007 ـلمعا

 النيائية صكرتو في لمنمكذج األداة كتككنت ،الدراسة مجتمع مف (71%) نسبتو ما حيث يشكمكف
دراؾ، فيـ :ىي مجاالت سبعة عمى مكزعة فقرة57 مف  كالتخطيط، كالمبادرة، اإلدارية، العمميات كا 

عداد   .كالتقكيـ كالتطبيؽ، كالتعبير، البرامج،كا 

 :أىميا النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت 
 العربية دكلة اإلمارات في العممي كالبحث ،العالي التعميـ كزارة في اإلدارم التطكر كاقع إف -أ 

 .جدان  مرتفع المتحدة
 كالبحث ،التعميـ رةكزا في العامميف أداء لتطكير المقترح النمكذج عمى المكافقة درجة إف -ب 

 اإلدارية ىندسة العمميات إعادة منيجية ضكء في المتحدة العربية اإلمارات دكلة في العممي
 .مرتفعان  كاف

 :أىميا التكصيات مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت
 في كالبحث العممي، العالي التعميـ كزارة في العامميف أداء لتطكير المقترح النمكذج اعتماد .1

 .اإلدارية العمميات ىندسة إعادة ةمنيجي ضكء
 قبػؿ مػف المؤسسة كالمشاركة مبدأ عمى بالتطكير الخاصة القرارات اتخاذ في الكزارة تركيز .2

 .الالمركزية مبدأ نحك المركزية مبدأ مف كاالنتقاؿ العامميف
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 ىندسة إعادة بنود تطبيق درجةبعنوان:  (2118)دراسة الطراونة وآخرون  .13
 لعمان والتعميم التربية مديرية في العاممين أداء تطوير يف اإلدارية العمميات
 .الرابعة
 تطكير في اإلدارية العمميات ىندسة إعادة بنكد تطبيؽ درجة تحديد إلى سةاالدر  ىذه ىدفت

 البػاحثكف طػكر سػةراالد ىػدؼ كلتحقيػؽ  ،الرابعػة لعمػاف كالتعمػيـ التربيػة مديريػة فػي العػامميف أداء
 ط بقػت كثباتيػا، ،صدقيا مف أكدتال كبعد مجاالت، سبعة ضمت فقرة( 57) عمى اشتممت ستبانةا

 .الرابعة عماف تربية مديرية في يعممكف كمكظفة ،مكظفان  (150) مف مككنة عينة عمى

 المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي لتحقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة، حيػػث اسػػتخدمكا البػػاحثكف سػػتخدـا
 بنػكد تطبيػؽ درجػة لتحديػد كالدرجػة، لرتبػة،كا المعياريػة، كاالنحرافػات الحسػابية، المتكسػطات

 كمػا الرابعػة، عمػاف تربيػة مديريػة فػي العامميف أداء تطكير في اإلدارية العمميات ىندسة إعادة
 التبػايف كتحميػؿ ، (t- test)التػائي االختبػار باسػتخداـ التحميمػي اإلحصػاء سػتخدمكاا

 إعادة بنكد تطبيؽ درجة في الفركؽ لمعرفة شيفيو كاختبار،  (One way ANOVA)األحادم
 العممػي، كالمؤىػؿ الجػنس، :لمتغيػرات تبعػا العػامميف أداء تطػكير فػي اإلداريػة العمميػات ىندسة
 .الخبرة سنكات كعدد العمؿ، كطبيعة

 :اآلتية النتائج إلى الدراسة صمتكتك  
 عاـ شكؿب كانت الكمي المجمكع في اإلدارية العمميات ىندسة إعادة بنكد تطبيؽ درجة إف  -أ 

 .متكسطة
 ىندسة إعادة بنكد تطبيؽ لدرجة المتكسطات، بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ -ب 

 لمتغير تبعا الرابعة عماف تربية مديرية في العامميف أداء تطكير في اإلدارية العمميات
 .مجتمعة لممجاالت الكمية كالدرجة جميعيا، المجاالت في الجنس

 ىندسة إعادة بنكد تطبيؽ درجة متكسطات بيف ائيةإحص داللة ذات فركؽ كجكد عدـ -ج 
 لمتغير تبعا الرابعة عماف تربية مديرية في العامميف أداء تطكير في اإلدارية، العمميات
 كمجاؿ مجتمعة، لممجاالت الكمية الدرجة باستثناء جميعيا، المجاالت في العممي المؤىؿ

 .العميا اساتالدر  كلصالح إحصائيان  داالن  الفرؽ كاف إذ التطبيؽ،
 ىندسة إعادة بنكد تطبيؽ لدرجة المتكسطات، بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ -د 

 لمتغير تبعان  الرابعة عماف تربية مديرية في العامميف أداء تطكير في اإلدارية العمميات
 .مجتمعة لممجاالت الكمية كالدرجة جميعيا، المجاالت في العمؿ طبيعة
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 :باآلتي الباحثكف كصيأ الدراسة نتائج ضكء في
 فػي الرابعػة، عمػاف تربيػة مديريػة فػي كالفنيػيف اإلداريػيف لممػكظفيف تدريبيػة دكرات عقػد .1

 .كعممياتيا مفاىيميا حيث مف اإلدارية العمميات ةىندس إعادة مجاؿ

 .مكظفييا لدل كالتطكير التغيير ثقافة شرن عمى كالتعميـ التربية كزارة تعمؿ أفة ضركر  .2

بعنوان: خفض التكاليف في مؤسسات التعميم العالي  (2117)ثي دراسة الحار  .14
 .باتباع أسموب ىندسة العمميات اإلدارية

إلى استخداـ أسمكب إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كأسمكب جديد يسيـ  دراسةالكىدفت 
حيث استخدـ الباحث  ،في خفض التكاليؼ في كميات التربية في المممكة العربية السعكدية

( كمية 37كعددىا ) ،تككف مجتمع الدراسة مف جميع كميات البناتنيج الكصفي التحميمي، ك الم
( كمية كعينة منيا 12(، تـ اختيار )2006/2007): في المممكة العربية السعكدية لعاـ

ع بطريقة عشكائية، كقد طكرت نمكذجان مقترحان لخفض التكاليؼ في مؤسسات التعميـ باتبا
 كتكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: ،ات اإلداريةأسمكب ىندسة العممي

( كمية 37تبني النمكذج المقترح لمعمميات اإلدارية في جميع كميات البنات كالبالغ عددىا) -أ 
 . سكؼ يحقؽ تخفيضان لمتكاليؼ السنكية

تطبيؽ منيج إعادة ىندسة العمميات لخفض التكاليؼ قد نتج عنو نمكذج جديد أقؿ تكمفة،  -ب 
ذج الجديد يحقؽ نتائج جكىرية في األداء يتمثؿ في تحقيؽ زيادة في سرعة كلكف النمك 

 تنفيذ األعماؿ، كزيادة في الدقة، كتقميؿ األخطاء.
نتج عف تطبيؽ منيج إعادة ىندسة العمميات التكصؿ إلى شكؿ جديد لمكمية، يختمؼ  -ج 

 تمامان عف الشكؿ الحالي.
عد بال شؾ استثماران يريان في العمؿ عممية تكظيؼ تقنية المعمكمات تحدث تغييران جكى -د 

 لمكميات.
 
ىندسة التغيير كضرورة لتطبيق التعميم  ( بعنوان:2115)سة فرغمي ومحمد درا .15

 .اإللكتروني
، لتطبيؽ التعميـ اإللكتركني يندسة التغيير المطمكبةلدراسة استعراض الحيث ىدفت 

لب، كالمعمـ، كالمنيج الدراسي، كيتضمف االستعراض تحديد عناصر العممية التعميمية في الطا
كالمطمكب مخاطبتيا في كؿ النظـ التعميمية، كناقشت الدراسة منيجية التغيير في التعميـ مف 

، كدكاعي التطبيؽ، كعناصر  كأىداؼ ىندسة التغيير. ،حيث المفيـك
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كاقترحت الدراسة نمكذجان لتطبيؽ ىندسة التغيير يتعمؽ بالنقاط التالية: الفكائد التي  
تعكد عمى المدرسة، كدكر مدير المدرسة كقائد لعممية التغيير، كأىـ كسائؿ التغيير، 
كاإلجراءات المطمكب مراعاتيا، كتكفير المكارد البشرية الكؼء، كالتجييزات المطمكبة، 

كمناقشة خطط التغيير مع المسئكليف بالمدرسة، كالشركط الكاجب تكافرىا، كأنكاع  ،كمراجعة
كبة، كالقكانيف كالمكائح المنظمة لمتغيير بالمدارس، ككانت مف التكصيات تييئة التدريبات المطم

 البنية األساسية المدرسية لمدخكؿ في العصر الرقمي، كسد الفجكة الرقمية.

 مصر في العامة الثانوية المدرسة أداء تحسين :بعنوان2003) ) حممي دراسة .16
 .اليندسة إعادة مدخل باستخدام
 المدرسة الثانكية في اإلدارية العمميات ىندسة إعادة أسمكب استخداـ إلى الدراسة ىدفت

 أفضؿ األداء تحسيف تحقؽ بحيث الثانكية، لممدرسة جديد عمؿ نمكذج إلى التكصؿ بغرض
 عينة الدراسة عمى كطبقت التحميمي، الكصفي المنيج الباحث استخدـ كقد، القائـ النمكذج مف
 .االستبانةككانت أداة الباحث  ،مصر في ثانكية مدرسة (503) تمثؿ

كالضعؼ  ،القكة نكاحي مصر في العامة الثانكية لممدرسة التنظيمي األداء تحميؿ كيظير 
 :كالتالي

 مقاسان بدرجات لمتالميذ المرتفع كالتحصيؿ بالطالب، التدريس ىيئة اىتماـ :القكة نكاحي -أ 
 كاالتصاؿ ،أكلياء األمكر كدعـ ،كالمصداقية التربكية، كاألنشطة كالبرامج، االختبارات،

 خطكط ككضكح ،الكظيفي لمعامميف كاالستقرار لمتعميـ، العميا اإلدارية بالمستكيات الجيد
 .التنظيمي الييكؿ في كالمسؤكلية ،السمطة

 اإلدارم، كالفكضى التغير كثرة مع الحكيـ القرار غياب في الضعؼ: كتتمثؿ نكاحي -ب 
 بيف فعالة اتصاؿ المدرسة لقنكات كافتقار اإلدارة، مف الكاضحة غير كالتعميمات اإلدارية،
المالية،  االعتماداتكاإلدارية، كضعؼ  ،اإلجراءات المكتبية كقصكر كالمجتمع، ،الطالب

 كالتطكير.  ،كالتحسيف ،كافتقار القيادات إلى اإلبداع
 الدركس تفشي ظاىرة: منيا الثانكية المدرسة تيدد حرجة قضايا الدراسة كأظيرت

 الثانكية. بالمدارس شكمي لتعميـ العالية كالكمفة لخصكصية،ا

كفي نياية الدراسة قدـ الباحث تصكران مقترحان إلعادة ىيكمة المدرسة الثانكية العامة 
باالعتماد عمى بناء مدرسة ذاتية اإلدارة تقكـ فكرتيا األساسية عمى إعادة ىيكمة العناصر 
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كالمكارد، كالمحاسبية بما يحقؽ الميمة األساسية لمعمميات في األربع التالية: األفراد، كالمناىج، 
 المدرسة الثانكية كىك التحسيف النكعي لتعميـ الطالب.

" نموذج مقترح لتطبيق مفيوم إعادة ىندسة ( بعنوان:2112) دراسة مصطفى .17
 العمميات في التعميم الجامعي المصري". 

لجامعي المصرم كبياف نمكذج مقترح ىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى كاقع التعميـ ا 
 إلعادة ىندسة التعميـ الجامعي المصرم في ضكء الخبرة األميركية. 

كيطمؽ عمييا)ىندسة عممية المشركع(  ،كاستخدـ الباحث منيجية خاصة بإعادة اليندسة 
منيج الالتي تيدؼ إلى إعادة تشكيؿ النمكذج التعميمي القديـ، كما اعتمد الباحث عمى 

كالدراسات التي تناكلت التعميـ  ،، حيث قاـ بتحميؿ عدد مف البحكثي التحميميالكصف
 كتطكيره بيدؼ الكصكؿ إلى إعادة ىندسة التعميـ الجامعي المصرم.  ،الجامعي

 : ككاف مف أىـ نتائج الدراسة  
كاألىداؼ في  ،كاالىتماـ باألساليب ،كمركزية القرار ،رصد لألنماط اإلدارية السائدة .1

 عات المصرية.الجام
كما خرجت الدراسة بنمكذج مقترح لتطبيؽ مفيكـ اليندسة في العمميات اإلدارية في   .2

 الجامعات المصرية.

بضػػػركرة العمػػػؿ عمػػػى إبعػػػاد الشػػػبح البيركقراطػػػي الػػػذم ييػػػدد رأس المػػػاؿ  كأكصػػػت الدراسػػػة
 ،كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ إعػػػػادة ىندسػػػػة منظكمػػػػة التعمػػػػيـ الجػػػػامعي فػػػػي مصػػػػر ،الفكػػػرم فػػػػي مصػػػػر

 ،كاالتصاالت ممػا يػدعـ المنػتج الجػامعي ،تيعاب كؿ ما ىك جديد في تكنكلكجيا المعمكماتكاس
 كالمنافسة. ،كقدرتو عمى التحدم
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 :األجنبية الدراسات ثانيًا:

 :بعنوان Abdous and Wuhe (2008) دراسة -1
frame Work for Process Reengineering in Higher Education: A case 

Study of distance Learning exam Scheduling and distribution old 

dominion university. 

وتوزيـا اختبـارات التعمـيم  ،إطار عمل ليندسـة العمميـات اإلداريـة فـي التعمـيم العـالي، جدولـة
 دراسة حالة.   -عن بعد في جامعة أولد دومينيون 

 التعميـ العالي في اإلدارية اتالعممي ىندسة إلعادة مقترح إطار تصميـ إلى الدراسة ىدفت 
 المكتكبػة عديمػة االختبػارات اسػتبداؿك   بعػد، عػف الػتعمـ اختبػارات كتكزيع ،لجدكلة حالة دراسة
 مف كاستقباؿ االختبارات ،بإرساؿ المتعمقة التكاليؼ كلتقميؿ الكتركنية، أخرل باختبارات الجدكل
لى  .بعد عف التعمـ مكاقع كا 

 العالي، كييدؼ التعميـ مؤسسات في  اليندرة لعممية كعمميان ، دئيان مب إطار الدارسة اقترحت 
 كضػع إطػار كتػـ بعػد، عػف الػتعمـ اختبػارات كتكزيػع ،جدكلػة تنظػيـ إلػى الحالػة دراسػة استخداـ
 التحميػؿ يمييػا أكلػى، كخطػكة المبػادرة كتػأتي، الينػدرة لعمميػة  خطػكات أربػع مف مككف تسمسمي
 فتتمػثالف ،األخريػاف الخطكتػاف أمػا بيانيػان، اليندرة المستيدفة يةعمم كرسـ ،بتكثيؽ البدء بيدؼ
 المعنيػيف جميػع إشػراؾ أف شػؾ كال العمميػة، كتقيػيـ ،تنفيػذ إلػى كتيػدفاف كالتقػكيـ، ،التطبيؽ في

 األخطػاء مػف العديػد تجنػب فػي كبيػر أثػر لػو كالتكثيػؽ، كػاف ،العميػؽ التحميػؿ إلػى باإلضػافة
  .اليندرة لعممية المكاكبة التقميدية

 التعمػيـ العػالي، عػف رضػا مع كفاعمة ،منظمة عممية إلى تشير الدراسة ىذه نتائج فإف لذا 
 ،باسػتخداـ االنترنػت االختبػارات كتكزيػع، جدكلػة نظػاـ تقييـ تـ كما الكقت، نفس في أقؿ كتكمفة
 2006 عػاـ  منػذ كالمسػتخدـ، االنترنػت نظػاـ عػف المسػتخدميف رضػا مػدل لقيػاس مسػح كتنفيذ
 ككاف الغػرض النظاـ، ىذا مستخدمي مف الجامعة في العامميف جميع مف الدراسة عينة تمثمت
 العاممة. القكة تقميؿ عمى كأثره النظاـ، استخداـ كيفية فيـ المسح مف

 بعنوان: Ahmed, Francis & Zairi (2007)دراسة  -2
Process Reengineering: Critical Success Factors in higher education. 

 ىندسة العمميات اإلدارية: عوامل النجاح الفاعمة في التعميم العالي في ماليزيا )دراسة حالة(:
العمميػات  ىندسػة إلعػادة الحاسػمة النجػاح عكامػؿ كفحػص ،معرفػة إلػى الدراسػة ىػذه ىدفت 

ـ لمتعمي خاصة مؤسسات ثالث عمى تطبيقيا تـ حيث ،)حالة دراسة (العالي التعميـ في اإلدارية
 (BPR).العمميات  ىندسة إعادة مفيكـ بتطبيؽ قامت كالتي ماليزيا، في العالي
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 إلػى نمػكذج لمكصػكؿ كذلػؾ لمنجػاح، الحاسػمة العكامػؿ تمػؾ مناقشػة إلػى الدراسػة كسػعت  
 النجاح تحديد عكامؿ خالؿ مف العمميات، ىندسة إلعادة ناجح تنفيذ لممؤسسات يضمف كاضح

 ،لبرامجيػا فػي التخطػيط العػالي التعميـ مؤسسات تساعد أف ليا يمكف بحيث الرئيسية الحاسمة
 .بنجاح البرامج تمؾ تنفيذ ككذلؾ

 :كىي لمنجاح الحاسمة الرئيسية العكامؿ مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت 
 .الجماعي العمؿ .1
 .الفعالة التغيير إدارة .2
 .لمعامميف المجزية المكافآتك ،  الجكدة إدارة نظاـ .3
 .المعمكمات تكنكلكجيا نظـ .4
 .المالية المكارد ككافية ،الفعالة المشاريع إدارة .5
 .المشاركة كزيادة ،البيركقراطية خفض .6

 تمػؾ المؤسسػات كلجعػؿ المؤسسػي، التطػكر لبحث مستقبمية ألبحاث إطارا الدراسة كقدمت
فػي بعػض  الدراسػة ىػذه تسػيـ كمػا اإلداريػة، العمميػات ىندسػة إعػادة خػالؿ مػف بنجػاح تعمػؿ

 .العالي التعميـ مؤسسات في اإلدارية العمميات في التطبيقية تالممارسا

 بعنوان: Chieh Wu & Tennant (2005)دراسة  -3
The application of business process reengineering in the UK 

 بالمممكة المتحدة: UKتوظيف ىندسة العمميات اإلدارية في شركة 
 هنفسد  إعداة  تطب قدا  لنجدا   األساسد  العوامد  تعريد  إلد  الفراسد  هدفف 

 ،المػنيج الكصػفي التحميمػي افالباحثػ اسػتخدـ كقػد، ةبالمممكػة المتحػد UKشػركة  العمميػات فػي
 ىندسػة إعػادة منيجيػة طبقػت التػي الشػركة عػف مبدئيػة معمكمػات لجمػع اسػتبانةاألداة ككانػت 

، العكائػؽ أىـ مىع كالتعرؼ ،ىندسة العمميات إعادة مشكالت عف لالستقصاء كذلؾ العمميات،
 .كالحكاجز

 :أىميا النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت 
 كالمتمثمػة فػي العمميػات، ىندسػة إعػادة منيجيػة لتطبيػؽ المنطقيػة األسػباب إلػى التكصػؿ .1

 .الداخمية، كتحسيف المنتج التكمفة تقميؿ نحك كالسعي الخارجي، التنافس ضغكط
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 إليجاد قصيرة المدل خطط استخداـ ىك التطبيؽ حلنجا الرئيس العائؽ أف الدراسة أظيرت .2
 عمػى االعتمػاد مػع المتعمقػة بػاألفراد بالمشػاكؿ كخاصػة، األىػداؼ تحقؽ ال كالتي ،الحمكؿ

 .المعمكمات تكنكلكجيا
 طػرؽ إسػتراتيجية تبنػي تتضػمف كالتػي النجػاح، إلػى المؤديػة ؿالعكامػ أيضػا الدراسػة بينػت .3

 بالعمميات، عمى االىتماـ كالتأكيد العمميات، ىندسة إعادة منيجية دعـ أكلكياتيا في تضع
 المستمر التحسف عمى كقياسات تؤكد مناسبة، أىداؼ ذات شركة تأسيس خالؿ مف كذلؾ
 المخػاكؼ إزالػة إلػى تسػعى حػافزة لممػكظفيف إدارة كجػكد عمػى التأكيػد مػع طكيمػة، لفتػرات
 ،األفراد لتحسيف كسيمة أنيا عمى كالتأكيد ،ىندسة العمميات إعادة منيجية بتطبيؽ المتعمقة

 .كالتكنكلكجيا

 بعنوان:  Garcia Diaz (2005)دراسة  -4

Business process reengineering in services deportment in Puerto 
Rico university 

 دسة العمميات اإلدارية لقسم الخدمات في جامعة بورتوريكو:ىن  
 قسػـ مػف المقدمػة لمخػدمات المسػتمر التحسػيف تسػيؿ منيجيػة إليجػاد ىػدفت الدراسػة  

 اإلداريػة، العمميػات ىندسػة إلعػادة منيجيػة الباحػث كأكضػح بكرتكريكػك، جامعػة فػي الخػدمات
 التركيػز كتػـ العمػاؿ، نقابػات كمػف ،مميفالعػا مػف ينشػأ الػذم التغييػر مقاكمػة عمػى تركػز كالتػي
 كالمعمكمػات، البيانػات جمػع كطرائؽ المعمكمات، تكنكلكجيا كتطبيقات العمؿ، دراسة نظـ عمى
 .بكرتكريكك جامعة في الخدمات قسـ في

بمشػػػػػػػاركة  البيانػػػػػػػات، جمػػػػػػػع كطرائػػػػػػػؽ، األساسػػػػػػػية العمميػػػػػػػات معرفػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة كتضػػػػػػػمنت 
، المعمكمػات نظػـ ىيكميػة كتطػكير البشػرية، الكػكادر كتػدريب ،كتييئػة ،كالزبػائف ،المسػتخدميف

 .ليا المحددة الزمنية كالفترات المطمكبة، الصيانة بأعماؿ التنبؤ أسمكب لغرض تحسيف

 ككػذلؾ الحاسػكب، عمػى المسػتند العمػؿ أكامػر نظػاـ كتطبيػؽ ،تطػكير الدراسػة إلػى كتكصػمت 
االسػتجابة  أكقػات كفيػـ، النظػاـ سػتخدميلم الفعالػة كالمشػاركة ،لمخػدمات االسػتجابة تحسػيف

 لمخدمات.

 

 

http://www.islamicfinder.org/cityPrayer.php?country=Puerto%20Rico&lang=arabic
http://www.islamicfinder.org/cityPrayer.php?country=Puerto%20Rico&lang=arabic
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 بعنوان:  Ahadi (2004)دراسة -5
An examination of the role of organization Enables in business 

process reengineering and the impact of information technology. 

  :ولوجيا المعمومات عمى ذلكاإلدارية وتأثير تكن ىندسة العمميات تطبيق دور المنظمة في
 ىندسػة العمميػات إعػادة منيجيػة تطبيػؽ فػي تػؤثر التػي العكامػؿ تحديػد إلػى الدراسػة ىدفت 

 تبػادؿ المعمكمػات: ىمػا المعمكمػات، تكنكلكجيػا فػي طػريقتيف تطبيػؽ عنػد كذلػؾ اإلداريػة،
 .اإلنترنت كتكنكلكجيا اإللكتركنية،

 :أىميا النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة كتكصمت 
 العمميات اإلدارية ىندسة إعادة منيجية تطبيؽ مع ايجابيان  ارتباطان  ترتبط عكامؿ ستة كجكد .1

 القػرار، فػي اتخػاذ المركزيػة ،يالمنظمػ التغييػر العميػا، اإلدارة دعػـ: يىػ العكامػؿ كىػذه
 .العمالء كخدمة المنظمة، كثقافة العمميات، كتشكيؿ

 كالتطبيػؽ النػاجح المػكظفيف، مقاكمػة مػف كػؿ بػيف ائيةإحصػ داللػة ذات عالقػة كجػكد عدـ .2
 .اإلدارية العمميات ىندسة إعادة لمنيجية

 إعػادة ىندسػة لمنيجيػة النػاجح كالتطبيػؽ المكارد، ضعؼ بيف سمبية ارتباطيو عالقة كجكد .3
 .اإلدارية العمميات

 كالتطبيػؽ ،لمتطػكير قابمػة كفػاءات تزكيػد عمػى تعمػؿ المختمفػة التكنكلكجيػة المعمكمػات أف .4
 .اإلدارية العمميات ىندسة إعادة لمنيجية الناجح

 بعنوان: Manisha Balaji (2004)دراسة  -6
Reengineering an Educational Institute: a Case Study in New Zealand 

 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في معاىد التعميم العالي: ) دراسة حالة في نيوزيمندا( 
سػة إلػى اسػتخداـ أسػاليب ىندسػة العمميػات اإلداريػة فػي  أحػد معاىػد التعمػيـ ىدفت ىػذه الدرا
حػالؿ أسػػاليب حديثػػة،  ،كذلػػؾ مػػف خػالؿ اسػػتعراض أسػاليب العمػػؿ القديمػػة ،العػالي فػػي نيكزيمنػدا كا 

كمػػا سػػمطت ىػػذه الدراسػػة الضػػكء عمػػى التحػػديات التػػي تكاجػػو تنفيػػذ اسػػتعراض أسػػاليب العمػػؿ فػػي 
 كلتصبح قادرة عمى المنافسة الدكلية. ،ا مف أجؿ تحسيف األداءمعاىد التعميـ لمكاجيتي

 ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة: 
 لمكاجية التحػديات بنجػاح فػي ،إف معاىد التعميـ بحاجة ماسة إلى تحكيؿ أنظمتيا اإلدارية -1

 البيئة الدكلية المنافسة. 
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لتعيػد ىندسػة عممياتيػا قبػؿ  ،العمميػات اإلداريػةركزت ىذه الدراسة عمى أىمية اختيار نظػـ  -2
 بدء عممية اليندرة.

أكضػػحت ىػػذه الدراسػػة أف ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة تسػػتطيع أف تحقػػؽ نتػػائج أفضػػؿ فػػي  
أداء العمػػػؿ لمعاىػػػد التعمػػػيـ إذا اسػػػتخدمت فييػػػا أدكات داعمػػػة مثػػػؿ: قيػػػاس اإلنجػػػاز باسػػػتمرار، 

 كاستخداـ المكارد البشرية المدربة.

 بعنوان: Ijaiya (2004)دراسة  -7
Reengineering educational administration in Kwara state, Nigeria  

 )إعادة ىندسة اإلدارة التربوية في والية كوارا بنيجيريا(
حيػػػث ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى ضػػػركرة الفحػػػص المسػػػتمر لمعمميػػػة التعميميػػػة، كذلػػػؾ بعػػػرض 

نيجيريػػا، كأشػػارت الدراسػػة إلػػى انخفػػاض مسػػتكل الجػػكدة الكضػع الػػراىف لمتعمػػيـ فػػي كاليػػة كػػكارا ب
فػػي التعمػػيـ، كتبػػيف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تػػدني مسػػتكل الطػػالب فػػي الميػػارات األساسػػية، كفػػي نتػػائج 
االمتحانػػات العامػػة، كأصػػبحت مخرجػػات التعمػػيـ تعػػكؽ التقػػدـ كالتنميػػة، كأرجعػػت الدراسػػة ذلػػؾ 

السػػتثمارات فػػي التعمػػيـ، كتػػدني السياسػػات إلػػى: المركزيػػة المفرطػػة فػػي إدارة التعمػػيـ، كضػػعؼ ا
 الحككمية لإلدارة التعميمية.

كأكصػػت الدراسػػة ضػػركرة إعػػادة ىندسػػة اإلدارة التربكيػػة فػػي الكاليػػة لتحقيػػؽ جػػكدة التعمػػيـ 
كالمدرسػػيف،  ،فييػػا، كتػػدعيـ عمميػػات المسػػاءلة التعميميػػة، كتقكيػػة العالقػػة بػػيف قيػػادات المػػدارس

كالميػػػاـ التػػػي تػػػدعميا سياسػػػات تمػػػؾ  ،كتحديػػػد الرؤيػػػة ،سػػػتراتيجيكاالعتمػػػاد عمػػػى التخطػػػيط اال
 المدارس عمى مستكل جيد.

 
 

 بعنوان: Ing-Long Wu (2001)دراسة  -8
A model for implementing business process reengineering based on 

strategic perspectives: an empirical study. 
 دزاسة تجسيبية. –ازية استنادا إلى منظوز استساتيجي نموذج لتنفير هندسة العمليات اإلد

 ىندسػة إعػادة تطبيػؽ ربػط إلػى يسػتند متكامػؿ نمػكذج التجريبيػة لكضػع الدراسػة ىػدفت ىػذه  

 قػد العمميػات ىندسػة إعػادة تطبيػؽ جيػكد أف رغػـ المؤسسػة، اسػتراتيجية عمػى بنػاءان  العمل دا 
إلػى  ذلػؾ كيفسػر مرتفعػة، كانت الفشؿ عدالتم أف إال الشركات، مف العديد في تكممت بالنجاح

 ربػط عػدـ ىػك الرئيسػية األسػباب كػاف مػفك  سػابقة، دراسػات تناكلتيػا التػي المختمفػة األسػباب
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، كعدـ التركيز عمى مخرجات العممية اإلنتاجيػة المنظمة بأىداؼ العمميات ىندسة عممية إعادة
 بصكرة كاممة، كالمركزية في اتخاذ القرارات.

 بنػاءا ىندسػة العمميػات إعػادة تطبيػؽ ربط إلى يستند متكامؿ نمكذج كضع الدراسة كتقترح 
 :كىي كالتالي ،جكانب بثالثة اإلطار ىذا كيتعمؽ المؤسسة، إستراتيجية عمى
 بػالتكازم مػع اإلسػتراتيجية الػدفعات تحميػؿ أسػاس عمػى الشػركات اسػتراتيجيات تحديػد .1

 .األىداؼ مصفكفة
 إطار لالزدكاج تحميؿ عمى استنادان  العمميات ىندسة إلعادة جيةاالستراتي المسارات اختيار .2

 .المعمكمات تكنكلكجيا مع الكظيفي
 بشػأف التخػاذ قػرار المشركع خصائص تحميؿ عمى باالعتماد العمميات ىندسة إعادة تنفيذ .3

 .مركبة لمنيجية مناسبة صيغة

 بعنوان: McAdam & Donaghy (1999)دراسة  -9
Business process reengineering in the public sector: A study of staff 

perceptions and Critical Success Factors (CSFs) . 
 عوامل النجاح الحاسمةالموظفين و : دراسة لتصورات في القطاع العام إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

 كذلؾ اسمة،النجاح الح بعكامؿ يتعمؽ فيما المكظفيف تصكرات في لمبحث الدراسة ىدفت
 العاـ. القطاع في العمميات ىندسة إلعادة ناجح تطبيؽ أجؿ مف

 إعػادة لنجػاح الحاسػمة الرئيسػية العكامػؿ مػف العديػد ىذه الدراسػة أف أظيرت نتائجحيث 
 ىندسػة إعػادة تطبيػؽ لنجػاح بالنسػبة نفسػيا األىميػة ليػا الخػاص فػي القطػاع العمميػات ىندسة

 .القطاع العاـ في العمميات

العمميػات  ىندسػة إعػادة تطبيػؽ نجػاح فػي أىميػة األكثػر العكامػؿ أف إلػى الدراسػة تكصمتك  
 :التالي شممت العاـ القطاع في
 .العميا اإلدارة كدعـ، التزاـ .أ 
 .العمميات ىندسة إعادة فيـ .ب 
 .االتصاؿ .ج 
 .القرار اتخاذ في مشاركتيـ نسبة كزيادة ،العامميف تمكيف .د 
 .ئؼالكظا عدد تقميص مخاكؼ مف التقميؿ .ق 

 إعادة ىندسػة تطبيؽ في مراعاتيا يجب التي الفريدة الخصائص مف عددا تحديد تـ كما
 :التالي كشممت ،العاـ القطاع العمميات في
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 .كالمصمحة ،السمطة أصحاب مف العديد مع كالمتداخمة ،المعقدة العمميات مف العديد كجكد -أ 
 .كمتخصصة مينية عاممة قكل كجكد -ب 
 .داخميةال التنظيمية الحدكد تكضيح -ج 

 بعنوان:Luis & Alan (1999)  دراسة -11
Imagine a proposal for the reengineering of education systems  

 "تصور مقترح إلعادة ىندسة نظم التعميم"
حيػػث ىػػدفت الدراسػػة إلػػى اقتػػراح تصػػكر إلعػػادة ىندسػػة النظػػاـ التعميمػػي فػػي المجتمعػػات، 

أثرت بػنمط نظػػاـ العمػؿ بعػػد الثػكرة الصػػناعية، كأسػػاليب كأشػارت الدراسػػة إلػى أف نظػػـ التعمػيـ قػػد تػػ
العمػػؿ المتبعػػة فيػػو، كعرضػػت الدراسػػة المحػػاكالت التػػي تمػػت لتغييػػر طبيعػػة المدرسػػة خػػالؿ القػػرف 

كأظيػرت نتػائج  ،الماضي، ككيؼ أف معظـ ىذه التجارب لػـ تحػظ بالنجػاح فػي معظػـ المجتمعػات
 ،ائمة عمػى النظريػات التػي ظيػرت فػي عصػر الصػناعةالدراسة أف النظـ الحالية لمتعميـ ما زالت ق
كاالستعدادات بيف الطالب، كأف النظاـ المقترح عميػو  ،كفمسفة اإلنتاج الشامؿ، دكف مراعاة الفركؽ

أك المتخمفػػيف فييػػا، كقػػدمت  ،أف يتفاعػػؿ مػػع المسػػتكيات المتعػػددة مػػف الطػػالب ذكم السػػف الكاحػػدة
 كالطالب. ،التفاعؿ بيف النظاـالدراسة عرضان لنمكذج محَسف يقـك عمى 

 ،كعرضت متطمبات تفعيؿ ىذا النمػكذج مػف حيػث التغييػرات الجكىريػة فػي إعػداد المعممػيف
كتككينيـ، كجعؿ التعميـ أكثر خصكصية لألفراد، إضافة إلى التأكيػد عمػى الفاعميػة االقتصػادية 

 .لمنمكذج، كقد تضمف النمكذج المقترح متطمبات تطبيقو، كأساليب تفعيمو

 :بعنوان Davies (1997)دراسة  -11

Entrance reengineering and it's applications in education  

 "مدخل إعادة اليندسة وتطبيقاتو في التعميم"
حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة مػدخؿ إعػادة اليندسػة، كأبعػاده، كتطبيقاتػو فػي 

قػػػـك عمػػػى إعػػػادة التفكيػػػر فػػػي األساسػػػيات، التعمػػػيـ، كقػػػد أكضػػػحت الدراسػػػة أف إعػػػادة اليندسػػػة ت
عػػادة التصػػميـ الجػػذرم لمعمميػػات، كتركػػز بصػػفة خاصػػة عمػػى األعمػػاؿ النيائيػػة، كالعمميػػات  كا 

 كليس عمى تصميـ الكحدات التنظيمية القائمة عمى تخصص الكظائؼ. ،المؤدية إلييا

فػي إعػادة ىيكمػة كأشارت الدراسة إلػى اإلمكانػات الكاسػعة إلفػادة التعمػيـ مػف ىػذا المػدخؿ 
نظامػػو، خاصػػة فػػي ظػػؿ المتغيػػرات الحادثػػة فػػي شػػتى المجػػاالت المحيطػػة بالنظػػاـ، كالقصػػكر 
الكاضػػػح فػػػي قػػػدرة الػػػنظـ التقميديػػػة عمػػػى مكاكبػػػة تمػػػؾ التغيػػػرات، كالجمػػػكد أمػػػاـ التطػػػكر السػػػريع 
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تتسػارع فػي كاالتصاؿ، كالتراكـ المعرفي المتزايد ، كالمعرفة الجيػدة التػي  ،لتكنكلكجيا المعمكمات
 ؛كمنيجياتػػػػو ،كتكصػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة بأىميػػػػة األخػػػػذ بمفػػػػاىيـ مػػػػدخؿ إعػػػػادة اليندسػػػػة، الظيػػػػكر

 إلحداث التغييرات الجذرية المطمكبة في النظاـ التعميمي.

 بعنوان: Nasseh (1996)دراسة  -12

The reasons for reengineering of higher  education 

 أسباب إعادة ىندسة التعميم العالي
دراسػة مكضػكع إعػادة ىندسػة التعمػيـ العػالي لألسػباب التاليػة: قصػكر التعمػيـ الث تناكلػت حي

كاألعماؿ التي تقـك بيا  ،كالتكرار بيف المياـ ،العالي في استخداـ المكارد المتاحة بكفاءة، كالتداخؿ
كر كفاءة الكميات، كعدـ تحقيؽ مخرجات التعميـ العالي لتكقعات اآلباء، كالجيات المستفيدة، كقص

 كالمعمكمات المتطكرة. ،التعميـ العالي في التكظيؼ الجيد إلمكانات االتصاؿ

 كمنيجيتيا التي قدميا كؿ مف "ميشيؿ ىامر" ،كأكضحت الدراسة أف رؤية إعادة اليندسة
كاألعماؿ، كقػد أحػرزت نجاحػان  ،تعد ثكرة جديدة في عالـ اإلدارة 1993ك"جيمس تشامبي" عاـ 

ت اإلدارة، كمػػا أشػػارت الدراسػػة إلػػى أف إعػػادة اليندسػػة تعتمػػد فػػي قكتيػػا عمػػى كبيػػران فػػي مجػػاال
 كالقكة التعميمية، كالقكة التكنكلكجية. ،القكة، كالقدرات اإلنسانية

 بعنوان:  Tomas & Margaret (1994)دراسة -13
Reform of primary and secondary education in Singapore using a 

curriculum reengineering. 

  إصالح التعميم االبتدائي والثانوي في سنغافورة باستخدام منيج إعادة اليندسة
كالثانكم في  ،االبتدائيدراسة بتطبيؽ منيج إعادة اليندسة في إصالح التعميـ الاىتمت 

كأساليب  تنفيذىا، كخاصة في مجاالت  ،سنغافكرة، كحددت الدراسة مجاالت اإلصالح التربكم
 .دامات تقنيات االتصاؿ في التعميـتمت بتطبيؽ استخاإلصالح التي اى

 كتكصمت نتائج الدراسة إلى اآلتي:
أك يكاكب أمكران كثيرة في  ،أف نظاـ التعميـ مازاؿ مرتبطان بعصر الصناعة، كلـ يتطكر -1

كمديرم  ،كالمعمكمات المتنامي، كأف السمة الغالبة عمى تفكير المعمميف ،عصر المعرفة
 كالتمسؾ بو. ،ظة عمى القديـالمدارس ىي المحاف

كتقنيات االتصاؿ المتطكرة تفرض تغييرات جذرية عمى أداء النظاـ  ،أف نظـ المعمكمات -2
التعميمي.
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 :السابقة التعقيب عمى الدراسات
ىندسػة  إعػادة مكضػكع تناكلػت التػي كاألجنبيػة، كالعربيػة ،المحميػة الدراسػات تعػددت

دارية ،عممية جكانب عدة مف المؤسساتي كالتطكير ،اإلدارية العمميات  كمف خالؿ كتربكية، ،كا 
 :االتي نستخمص السابقة الدراسات كتحميؿ ،عرض

 كالتطػكير ،اإلداريػة العمميػات ىندسػة إعػادة مكضػكع في متزايدان  اىتمامان  ىناؾ أف اتضح
دارية، كتربكية، لما عممية، جكانب عدة مف المؤسساتي  تحسػيف عمميػة فػي دكر ىاـ مف ليا كا 

 :حيث اإلنتاجية كزيادة ،األداء في نكعية قفزة كتحقيؽ، التكاليؼ كخفض، داءاأل
التطػكير  فػي العمميػات ىندسػة إعػادة ككاقػع دكر السػابقة الدراسػات معظػـ تناكلػت .1

كاألمنيػػة،  الحككميػة، المؤسسػات فػي المسػتدامة التنميػة إلػى كالكصػكؿ ،المؤسسػاتي
(، 2111(، )عػػػػػػػػػػكف: 2112مػػػػػػػػػػة: )أبػػػػػػػػػػك رح :دراسػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػؿ كالتعميميػػػػػػػػػػة، كالصػػػػػػػػػػناعية،
 (، 2119(، )قاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ: 2111(، )المعايطػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:2111)الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبكي: ،)2010)حنػػػػػػػػػػػػػػػػػكف:
 (.2113)حممي، 

 مقترح نمكذج تطكير عمى عممت كاألجنبية، العربية الدراسات مف العديد تكجد .2
 :دراسة مثؿ كالصناعية ،التعميمية في المؤسسات اإلدارية العمميات ىندسة إلعادة

(، Garcia Diaz,2005(، )2118(، )الطنيجي: 2111(، )الدجني،2112)أبك رحمة: 
 .(Ing-Long Wu,2001)(، 2112(، )مصطفى:2113)حممي: 

 ،العػاـ القطػاعيف فػي العمميػات ىندسػة إعػادة تطبيؽ إمكانية عمى الدراسات بعض أجمعت .3
(، 2119الػػػديحاني:(، )2009 (، )بنػػػي عيسػػػى:2010)الشػػػكبكي: :مثػػػؿ دراسػػػة كالخػػػاص

 .(2118اف:)شعب
النجػاح عكامػؿ  مػف مجمكعػة ىنػاؾ أف كاألجنبيػة ،العربيػة الدراسػات بعػض أجمعػت .4

 اإلداريػػة مثػػؿ العمميػػات ىندسػػة إعػػادة أسػػمكب تطبيػػؽ فػػي كالمػػؤثرة كالحاسػػمة،
( Ahadi,2004) (،2118(، )شػعباف: 2119(، )الػديحاني: 2119)بني عيسى:  :دراسة

Ahmed, Francis & Zairi, 2007))، Chieh Wu & Tennant, 2005)) ،

McAdam & Donaghy,1999).) 

 العمميػات  عمػى المعمكمػات تكنكلكجيػا لػنظـ تػأثير يكجػد أنػو الدراسػات بعػض بينػت .5
   (Ahadi:2004)كػؿ مػف: دراسػة مػع ينسػجـ مػا كىػذا، ىندسػتيا إعػادة تػتـ التػي
(Ahmed, Francis & Zairi :2007). 
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فييػا  المػؤثرة كالعكامػؿ اإلداريػة، اليندسػة يػؽتطب معكقػات معرفػة فػي الدراسػات بعػض بحثػت .6
 .(Ahadi,2004)(، 2118(، )شعباف:2119)بني عيسى: دراسة مثؿ

 أوجو التشابو واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 من حيث موضوع الدراسة وأىميتو: . ب

مػػف مػػداخؿ التطػػكير تتفػػؽ الدراسػػة الحاليػػة مػػع الدراسػػات السػػابقة باعتبػػار الينػػدرة مػػدخال   
كاف لػػػو فكائػػػد فػػػي الممارسػػػات اإلداريػػػة المختمفػػػة )التخطػػػيط،  ،اإلدارم فػػػي المؤسسػػػات التربكيػػػة

(، 2012دراسػة )أبػك رحمػة: فػيكجػاء ىػذا  ،التنظيـ، التكجيو، الرقابة، االتصػاؿ، اتخػاذ القػرار(
(، 2009(، )قاسػػػػـ،2010(، )الشػػػػكبكي:2010(، )حنػػػػكف:2010(، )الػػػػدجني:2011)عػػػػكف:

 (.2002(، )مصطفى:2003( ، )حممي:2009(، )الديحاني:2009)بني عيسى:

كىػػدفت الدراسػػة الحاليػػة إلػػى دراسػػة معكقػػات تطبيػػؽ ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة مثػػؿ دراسػػة  
 (.2008(، )شعباف:2009)بني عيسى:

 من حيث المنيج المستخدم في الدراسة: .  
السػػػابقة فػػػي اسػػػتخداميا لممػػػنيج  لقػػػد اتفقػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع العديػػػد مػػػف الدراسػػػات

(، 2010(، )حنػػػػػكف:2010(، )الػػػػػدجني:2012الكصػػػػػفي التحميمػػػػػي مثػػػػػؿ دراسػػػػػة )أبػػػػػك رحمػػػػػة:
(، 2009(، )بنػػػػػػػػػػػػي عيسػػػػػػػػػػػػى:2009(، )قاسػػػػػػػػػػػػـ،2010(، )المعايطػػػػػػػػػػػػة، 2010)الشػػػػػػػػػػػػكبكي:
 (.2009)الديحاني:

 :من حيث أداة الدراسة ج. 
كلقػػػد اتفقػػػت مػػػع معظػػػـ الدراسػػػػات كػػػأداة لمدراسػػػػة ،  االسػػػتبانةاسػػػتخدمت الدراسػػػة الحاليػػػة 

(، )عػػكف، 2012)أبػػك رحمػػة،  كاألجنبيػػة، كػػأداة رئيسػػة لمدراسػػة، مثػػؿ دراسػػة ،السػػابقة العربيػػة
 (.2009(، )الديحاني، 2010(،  )حنكف، 2010)الشكبكي،  ،(2011

(، التي اكتفت بالدراسػات النظريػة 2002كما اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة )مصطفى، 
( الػػػذم اسػػػتخدـ بطاقػػػة 2010اإلداريػػػة دكف عمػػػؿ دراسػػػة ميدانيػػػة، كدراسػػػة )الػػػدجني، لميندسػػػة

 المقابمة لمتعرؼ عمى كاقع العمميات اإلدارية في الجامعة.
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 الدراسة: عينةمن حيث مجتما و  د. 
كالعينػة مثػؿ دراسػات )أبػك  ،اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في المجتمع

كعينتيػا  ،(، حيث تمثػؿ مجتمػع الدراسػة2009(، )الديحاني، 2010حنكف، (، )2012رحمة، 
 كمديرات المدارس. ،في مديرم

حيػث كػاف مجتمػع  (2011كاختمفت الدراسة جزئيػا مػع دراسػات أخػرل مثػؿ دراسػة )عػكف، 
كعينتيا طمبة مف الجامعات المطبؽ عمييا الدراسة، كما اختمفت الدراسة في مجتمعيػا  ،الدراسة

كعينتيػا مػف  ،(، حيػث تمثػؿ مجتمػع الدراسػة2010كرة جزئيػة مػع دراسػة )الشػكبكي، أيضا بصػ
 مكظفيف في الجامعات المطبؽ عمييا الدراسة. 

ككانت عينة الدراسة مف العامميف في كزارة التربية كالتعمػيـ  ،(2010أما دراسة )المعايطة، 
داء كميػػات التربيػػة فػػي ( الػػذم كانػػت عينػػة دراسػػتو عمػػ2009األردنيػػة، كدراسػػة )بنػػي عيسػػى، 

 الجامعات األردنية.

 السابقة: الدراسات من الحالية الدراسة استفادتوما 
 النظرم لمدراسة. اإلطار كتابة .1
 .تحديد مصطمحات الدراسة .2
جراءاتيا. ،منيج الدراسة كاختيار متغيرات الدراسة، تحديد .3  كا 
 ، بمجاالتيا المختمفة.)االستبانةالدراسة ) أداة بناء .4
 اإلحصائية المناسبة لمدراسة. األساليب استخداـ .5
 .كمقارنتيا ،تفسير النتائج .6
كاصػػطدمت  ،اسػػتخدمت أسػمكب الينػػدرة كالتػي، كأجنبيػػة ،عربيػة تجػػارب عمػى االطػالع .7

 بمعكقات في تطبيقو. 
كمقترحػػات الدراسػػات التػػي تناكلػػت معكقػػات تطبيػػؽ الينػػدرة فػػي  ،االطػػالع عمػػى تكصػػيات .8

 المؤسسات المختمفة.
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  تمييد

صػػفان مفصػػالن لإلجػػراءات التػػي اتبعيػػا الباحػػث فػػي تنفيػػذ الدراسػػة، يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ ك 
عػػداد أداة  كمػف ذلػػؾ تعريػػؼ مػػنيج الدراسػػة، ككصػػؼ مجتمػػع الدراسػػة، كتحديػػد عينػػة الدراسػػة، كا 

كثباتيػػػػػا، كبيػػػػػاف إجػػػػػراءات الدراسػػػػػة، كاألسػػػػػاليب  ،(، كالتأكػػػػػد مػػػػػف صػػػػػدقيااالسػػػػػتبانةالدراسػػػػػة )
  نتائج، كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.اإلحصائية التي استخدمت في معالجة ال

 منيج الدراسة:
مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة قػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخداـ المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي الػػػذم   

معكقػات تطبيػؽ ىندسػة العمميػات اإلداريػة يحاكؿ مف خاللو كصػؼ الظػاىرة مكضػكع الدراسػة )
كبيػػاف  ،كتحميػػؿ بياناتيػػا ،(الحػػد منيػػا كسػػبؿ فػػي المػػدارس الحككميػػة بمحافظػػات غػػزة "الينػػدرة"

كاآلثػػػار التػػػي  ،كاآلراء التػػػي تطػػػرح حكليػػػا، كالعمميػػػات التػػػي تتضػػػمنيا ،العالقػػػة بػػػيف مككناتيػػػا
 ،أك مشػكمة محػددة ،أحد أشكاؿ التحميؿ، كالتفسير العممي المنظـ لكصػؼ ظػاىرة"تحدثيا، كىك 

كتصنيفيا  ،أك المشكمة ،الظاىرةكمعمكمات مقننة عف  ،كتصكيرىا كميان عف طريؽ جمع بيانات
خضاعيا لمدراسات الدقيقة ،كتحميميا  . (324: 2000" )ممحـ،كا 

 مصادر الدراسة:
 اعتمدت الدراسة عمي نكعيف أساسييف مف البيانات:

ـــة: -1 بالبحػػػث فػػػي الجانػػػب الميػػػداني بتكزيػػػع اسػػػتبيانات لدراسػػػة بعػػػض  كذلػػػؾالبيانـــات األولي
 ،لمعمكمػات الالزمػة فػي مكضػكع الدراسػة، كمػف ثػـ تفريغيػاكتجميػع ا ،كحصػر ،مفردات الدراسة

  SPSS (Statistical Package For Social Science)كتحميميػا باسػتخداـ برنػامج : 
 ،كاسػػػتخداـ االختبػػػارات اإلحصػػػائية المناسػػػبة بيػػػدؼ الكصػػػكؿ لػػػدالالت ذات قيمػػػة ،اإلحصػػػائي

 كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة.
أك  ،كالمنشػػػكرات الخاصػػػة ،كالػػػدكريات ،قػػػاـ الباحػػػث  بمراجعػػػة الكتػػػب لقػػػد البيانـــات الثانويـــة:-2

معكقػػػات تطبيػػػؽ ىندسػػػة العمميػػػات المتعمقػػػة بالمكضػػػكع قيػػػد الدراسػػػة، كالتػػػي تتعمػػػؽ بالكشػػػؼ عػػػف 
كسبؿ الحد منيا، بيدؼ إثػراء مكضػكع  اإلدارية في المدارس الحككمية بمحافظات غزة ) اليندرة (

فػػي كتابػػة  كالطػػرؽ العمميػػة السػػميمة التػػي تسػػتخدـ ،عمػػى األسػػسالدراسػػة بشػػكؿ عممػػي، كالتعػػرؼ 
 الدراسات، ككذلؾ أخذ تصكر عف آخر المستجدات التي حدثت بعد إجراء ىذه الدراسات.
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 مجتما الدراسة :
كمديرة مدرسة مف المدارس الحككمية  بمحافظات  ،( مديران 398يتككف مجتمع الدراسة مف )      

 ،كغػػرب غػػزة ،كشػػرؽ غػػزة ،كىػػي شػػماؿ غػػزة ،( محافظػػات7ف عمػػى )ـ مػػكزعي2014غػػزة  لمعػػاـ 
 .( يكضح ذلؾ4-1، كالجدكؿ رقـ )كرفح ،كغرب خانيكنس ،كشرؽ خانيكنس ،كالكسطى

 مجتما الدراسةيوضح توزيا   (4-1جدول رقم )

 المرحمة التعميمية المحافظة
 المجموع الكمي إناث ذكور

 % عدد % عدد % عدد

 شمال غزة
 11 44 6.3 25 4.7 19 أساسية
 6.1 24 3 12 3.1 12 ثانكية
 17.1 68 9.3 37 7.8 31 إجمالي

 شرق غزة
 15 60 8 32 7 28 أساسية
 5.8 23 3.75 15 2 8 ثانكية
 20.8 83 11.8 47 9 36 إجمالي

 غرب غزة
 13 52 7.5 30 5.5 22 أساسية
 7.6 30 4.1 16 3.5 14 ثانكية
 20.6 82 11.6 46 9 36 إجمالي

 الوسطى
 4 16 2.2 9 1.8 7 أساسية
 7.6 30 4.1 16 3.5 14 ثانكية
 11.6 46 6.3 25 5.3 21 إجمالي

 خان يونس
 6.3 25 3.75 15 2.5 10 أساسية
 3.8 15 2 8 1.8 7 ثانكية
 10.1 40 5.75 23 4.3 17 إجمالي

 شرق خان يونس
 5.5 22 3 12 2.5 10 أساسية
 4.3 17 2.3 9 2 8 ثانكية
 9.8 39 5.3 21 4.5 18 إجمالي

 رفــــــح
 5.3 21 3 12 2.3 9 أساسية
 4.8 19 2.75 11 2 8 ثانكية
 10.1 40 5.75 23 4.3 17 إجمالي

 اإلجمالي
 60.5 241 34.2 136 26.3 105 أساسية
 39.5 157 21.6 86 17.9 71 ثانكية
 %100 398 %55.8 222 %44.2 176 إجمالي

 (57، 2012ة التربية كالتعميـ الفمسطينية، كزار )
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 عينة الدراسة:
كمديرة  ،( مديران 398حيث اشتممت عينة الدراسة عمى ) نفسو ىي مجتمع الدراسة

كقد كزعت االستبانة عمى  ،ـ2014مدرسة مف  المدارس الحككمية بمحافظات غزة  لمعاـ 
في حيف اف ىناؾ %( 99.75ة )( استبانة بنسب397جميع أفراد العينة، حيث تـ استرداد )

 كالجداكؿ التالية يبو عف العمؿ،كتغ ،استبانة كاحده لـ تسترد بسبب مرض مدير المدرسة
 تكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة الذيف استجابكا عمى االستبانة:

 (4-2)جدول رقم 
 يوضح توزيا أفراد عينة الدراسة حسب الجنس  

 النسبة المئوية العدد المتغير
 44.33 176 ذكر
 55.67 221 أنثى

 100 397 المجمكع

 (4-3جدول رقم )
 يوضح توزيا أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي

 النسبة المئوية العدد المتغير
 78 311 بكالكريكس
 22 86 دراسات عميا
 100 397 المجمكع

 (4-4جدول رقم )
 داريةيوضح توزيا أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة اإل

 النسبة المئوية العدد المتغير
 18 72 5اقؿ مف 

5-10 144 36 
 46 181 10أكثر مف 
 100 397 المجمكع
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 (4-5جدول رقم )
 يوضح توزيا أفراد عينة الدراسة حسب الدورات اإلدارية التدريبية  

 النسبة المئوية العدد المتغير
 12 47 3اقؿ مف 

 34 134 6-3مف 
 54 216 6أكثر مف
 100 397 المجمكع

 (4-6جدول رقم )
 يوضح توزيا أفراد عينة الدراسة حسب مستوي المدرسة

 النسبة المئوية العدد المتغير
 61 241 أساسية
 39 156 ثانكية
 100 397 المجمكع

 
 الدراسة : اةأد 

ة قاـ الباحث باستخداـ أداة االستبانة لمعرفة معكقػات تطبيػؽ ىندسػة العمميػات اإلداريػ 
 .في المدارس الحككمية بمحافظات غزة ) اليندرة ( كسبؿ الحد منيا

كذلػػؾ بعػػد اطالعػػو عمػػى األدب التربػػكم الحػػديث الػػذم سػػبؽ عرضػػو، كاطالعػػو عمػػى 
الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة المتعمقػػػػػػة بمشػػػػػػكمة الدراسػػػػػػة، كفػػػػػػي ضػػػػػػكء اسػػػػػػتطالع رأم عينػػػػػػة مػػػػػػف 

االستبانة، ثـ  مجاالت المتخصصيف عف طريؽ المقابالت الشخصية، التي استخمصنا منيا
 : ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتيةقاـ الباحث 

 .مجاالت "أربعة"كىي  ،الرئيسية التي تتككف منيا االستبانة المجاالتتحديد  .1
 .مجاؿصياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ  .2
 مجػػاالتفقػػرة مكزعػة عمػػى  "سػتكف"إعػداد االسػػتبانة فػي صػػكرتيا األكليػة التػػي شػممت عمػػى  .3

 ( يكضح االستبانة في صكرتيا األكلية.1كالممحؽ رقـ ) ،ستبانةاال
 عرض االستبانة عمي المشرؼ مف أجؿ اختبار مدل مالءمتيا لجمع البيانات. .4
 تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ. .5
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فػي ( مف المحكميف المختصيف، بعضػيـ أعضػاء ىيئػة تػدريس 27عرض االستبانة عمى ) .6
مية، كجامعػػػة األزىػػػر، كجامعػػػة األقصػػػى، ككميػػػة فمسػػػطيف التقنيػػػة، ككزارة الجامعػػػة اإلسػػػال

 ( يبيف أعضاء لجنة التحكيـ.2التربية التعميـ،  كالممحؽ رقـ )
كصياغة بعػض الفقػرات، كقػد  ،بعد إجراء التعديالت التي أكصى بيا المحكمكف، تـ تعديؿ .7

مكزعػػة عمػػى أربعػػة مجػػاالت،  ( فقػػرة60بمػػغ عػػدد فقػػرات االسػػتبانة بعػػد صػػياغتيا النيائيػػة )
 حيث أعطى لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ مقياس ليكرت الخماسي حسب الجدكؿ التالي:

 مقياس ليكرت الخماسي (4-7جدول رقم )
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

( 3ممحػؽ رقػـ )كال ،( درجة300-60كبذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بيف )
( فقػػرة مكزعػػة عمػػى أربعػػة 60يكضػػح االسػػتبانة فػػي صػػكرتيا النيائيػػة التػػي تتكػػكف مػػف )

 مجاالت كما يكضحا الجدكؿ التالي:
 (4-8جدول رقم )

 توزيا الفقرات عمى المجاالت
 عدد الفقرات مجالال م

المعكقات اإلدارية التي تحكؿ دكف تطبيؽ إعادة المجــال األول:  1
 يات اإلداريةىندسة العمم

20 

المعكقات البشرية التي تحكؿ دكف تطبيؽ إعادة المجــال الثاني:  2
 ىندسة العمميات اإلدارية

20 

المعكقات التقنية التي تحكؿ دكف تطبيؽ إعادة المجــال الثالث:  3
 ىندسة العمميات اإلدارية

10 

دة المعكقات المالية التي تحكؿ دكف تطبيؽ إعاالمجــال الرابا:  4
 ىندسة العمميات اإلدارية

10 

 60 الدرجة الكمية 
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 صدق االستبانة :
كقاـ الباحث  ،كيقصد بصدؽ االستبانة: أف تقيس فقرات االستبانة ما كضعت لقياسو

 بالتأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 صدق المحكمين : -1

ف مػػػف تػػػـ عػػػرض االسػػػتبانة فػػػي صػػػكرتيا األكليػػػة عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف أسػػػاتذة جػػػامعيي
 ،المتخصصيف ممف يعممكف في الجامعات الفمسطينية ككزارة التعميـ ، حيث قامكا بإبػداء آرائيػـ

 مجػاالتمػف  مجػاؿكمالحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات االسػتبانة، كمػدل انتمػاء الفقػرات إلػى كػؿ 
 ،االستبانة، ككذلؾ كضكح صياغاتيا المغكية، كفي ضكء تمػؾ اآلراء تػـ اسػتبعاد بعػض الفقػرات

 ( فقرة .60تعديؿ بعضيا اآلخر ليصبح عدد فقرات االستبانة )ك 

 صدق االتساق الداخمي : -2
جػػػرل التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي لالسػػػتبانة بتطبيػػػؽ االسػػػتبانة عمػػػى عينػػػة 

لكنيػا لػـ تسػتبعد  مجتمػع الدراسػة، كمػديرة مدرسػة مػف أفػراد ،مػديران ( 40استطالعية مككنػة مػف )
كالدرجة  ،حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كتـ مف عينة الدراسة،

إليػو، ككػذلؾ تػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف درجػات كػؿ مجػاؿ  الكمية لممجػاؿ الػذم تنتمػي
 (.SPSSكالدرجة الكمية لالستبانة، كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي ) ،مف مجاالت االستبانة

 (4-9الجدول )
رتباط كل فقرة من فقرات المجــال األول: المعوقات اإلدارية التي تحول دون تطبيق معامل ا

 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

قصكر الرؤية المستقبمية المتعمقة بتطبيؽ مفيـك اليندرة لدل اإلدارة العميا بكزارة  1
 التعميـ. 

دالة عند  0.571
0.01 

دالة عند  0.604 افتقار اإلدارة العميا إلى التخطيط السميـ لنقؿ مفيـك اليندرة لمديرم المدارس.  2
0.01 

ضعؼ دعـ اإلدارة العميا بكزارة التعميـ إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية في  3
 المدارس.

دالة عند  0.724
0.01 

ع الراىف لإلدارات ضعؼ قدرة اإلدارة العميا عمى التشخيص لمشكالت الكض 4
 المدرسية.

دالة عند  0.717
0.01 

دالة عند  0.758 قصكر الرؤية لدل اإلدارة المدرسية في كضع تصكر مستقبمي لعممياتيا اإلدارية. 5
0.01 
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معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

قمة تبادؿ الخبرات مع التجارب الناجحة في تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  6
 اإلدارية.

دالة عند  0.662
0.01 

دالة عند  0.639 ة مديرم المدارس في التخطيط إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية.قمة مشارك 7
0.01 

اتباع المركزية في اإلدارة مع التقيد لمديرم المدارس في تطبيؽ النظـ التي  8
 تفرضيا اإلدارة العميا.

دالة عند  0.582
0.01 

ية لكيفية قمة برامج التدريب لمديرم المدارس في ىندسة العمميات اإلدار  9
 التعامؿ مع التغير.

دالة عند  0.699
0.01 

ضعؼ قدرة اإلدارة المدرسية عمى إعادة تطكير المفاىيـ اإلدارية السائدة  10
 لدل المعمميف.

دالة عند  0.791
0.01 

)الدكرية /  ارية داخؿ المدرسة بسبب التنقالتضعؼ استقرار الييئة اإلد 11
 المفاجئة(.

دالة عند  0.559
0.01 

دالة عند  0.592 المحافظة عمى الركتيف السائد في إدارة المدرسة. 12
0.01 

دالة عند  0.704 تقييد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية عمى المشكالت التي تكاجييا المدرسة. 13
0.01 

دالة عند  0.629 كعادؿ لدل مديرم المدارس يشجع عمى اإلبداع  ،االفتقار إلى نظاـ تحفيز فعاؿ 14
0.01 

ضعؼ قدرة اإلدارة المدرسية عمى تبني سياسات  لتحسيف جكدة العمؿ  15
 باستمرار.

دالة عند  0.804
0.01 

دالة عند  0.711 ضعؼ اإلدارة المدرسية في تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات. 16
0.01 

دالة عند  0.602 صعكبة التغيير في اليياكؿ التنظيمية لممدارس. 17
0.01 

دالة عند  0.766 بالنجاحات الجزئية في اإلدارات المدرسية.االكتفاء  18
0.01 

19 
اعتماد معايير تقييـ العامميف بصكرة جماعية عمى حسب مستكل النجاح 

 الذم حققتو المدرسة.
دالة عند  0.737

0.01 

دالة عند  0.537 قمة مراجعة انحرافات األداء اإلدارم بطريقة مكثقة. 20
0.01 

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38ند درجة حرية )**ر الجدكلية ع
   0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية ) 
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كالدرجػػة  ،يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ  معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المجػػاؿ
(، 0.01سػػػتكل داللػػػة )الكميػػة لفقراتيػػػا، كالػػذم يبػػػيف أف معػػامالت االرتبػػػاط المبينػػة دالػػػة عنػػد م

(، كبػػػذلؾ تعتبػػػر فقػػػرات المجػػػاؿ 0.804-0.537كمعػػػامالت االرتبػػػاط محصػػػكرة بػػػيف المػػػدل )
 صادقة لما كضعت لقياسو.

 (4-11الجدول )
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجــال الثاني: المعوقات البشرية التي تحول دون تطبيق 

 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

امل مع الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

دالة عند  0.716 قصكر في الكفاءة اإلدارية لمقكل البشرية المسيرة إلدارة المدارس. 1
0.01 

دالة عند  0.695 كجكد ثقافة مقاكمة لمتغيير لدل العامميف في اإلدارة المدرسية. 2
0.01 

كعناصر ، لخصائص العممية باألسس إلماـ مديرم المدارس قمة 3
 .ندرةالي

دالة عند  0.743
0.01 

دالة عند  0.801 ضعؼ الكعي لمديرم المدارس بجدكل إعادة ىندسة العمميات اإلدارية. 4
0.01 

دالة عند  0.713 تكميؼ أشخاص غير مؤىميف لقيادة فريؽ اليندرة في المدرسة. 5
0.01 

في  ليندسة العمميات اإلدارية نماذج عمى مدير المدرسة إطالع قمة 6
 .أخرل ساتمؤس

دالة عند  0.842
0.01 

دالة عند  0.732 التقميدية. لإلدارة المدارس مديرم ميؿ 7
0.01 

تردد مديرم المدارس في تبني مفاىيـ إدارية حديثة خكفان مف التعرض  8
 لممساءلة.

دالة عند  0.761
0.01 

تفضيؿ مديرم المدارس تحسيف عممياتيـ اإلدارية المتبعة بدالن مف  9
 ا جذريان.تغييرى

دالة عند  0.487
0.01 

دالة عند  0.749 إىماؿ مديرم المدارس لمقكمات اليندرة حيث ال تمثؿ أكلكية ألعماليـ. 10
0.01 

كاتخاذىا ذريعة  ،تركيز مديرم المدارس عمى نقاط الضعؼ في المدرسة 11
 لتعطيؿ اليندرة

دالة عند  0.650
0.01 
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امل مع الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

دالة عند  0.497 ديرم المدارس.ضعؼ ميارة المغة اإلنجميزية لدل م 12
0.01 

افتقار اإلدارة المدرسية إلى ككادر بشرية قادرة عمى استخداـ تقنية  13
 المعمكمات.

دالة عند  0.650
0.01 

ضعؼ قدرة مديرم المدارس عمى تحديد األكليات التي تدعـ القرار  14
 التربكم.

دالة عند  0.725
0.01 

كالعامميف يحكؿ دكف تفكيض  ،ارسضعؼ الثقة ما بيف مديرم المد 15
دالة عند  0.674 الصالحيات لفريؽ عمؿ يقكد المدرسة ذاتيان.

0.01 

التماس مديرم المدارس األعذار لممعمميف في حاؿ عدـ القياـ بالمياـ  16
 المطمكبة منيـ.

دالة عند  0.768
0.01 

في  إرضاء مدير المدرسة لممعمميف بالمحافظة عمى مميزاتيـ الشخصية 17
 المدرسة. 

دالة عند  0.670
0.01 

في معالجة األخطاء  االستنتاجياعتماد مديرم المدارس عمى التفكير  18
دالة عند  0.745 اإلدارية.

0.01 

افتقار مديرم المدارس إلى الطريقة العممية قي تحديد المشاكؿ التخاذ  19
 القرار بشأنيا.

دالة عند  0.649
0.01 

دالة عند  0.715 كالتعامؿ مع االنترنت لدل مديرم المداس. ،ضعؼ ميارات الحاسكب 20
0.01 

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38**ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية )

كالدرجػػة  ،يبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ  معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المجػػاؿ
(، 0.01الكميػػة لفقراتيػػػا، كالػػذم يبػػػيف أف معػػامالت االرتبػػػاط المبينػػة دالػػػة عنػػد مسػػػتكل داللػػػة )

(، كبػػػذلؾ تعتبػػػر فقػػػرات المجػػػاؿ 420.8-0.487كمعػػػامالت االرتبػػػاط محصػػػكرة بػػػيف المػػػدل )
 صادقة لما كضعت لقياسو.
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(4-11الجدول )  
لمعوقات التقنية التي تحول دون تطبيق معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجــال الثالث: ا

 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

االفتقار إلي قاعدة بيانات مشتركة بيف المدارس تسيؿ تبادؿ  1
 المعمكمات مع اآلخريف.

دالة عند  0.574
0.01 

المدارس ضعؼ مستكل البنية التحتية في شبكة االتصاالت داخؿ  2
 لتطبيؽ اليندرة.

دالة عند  0.735
0.01 

تقادـ أجيزه الحاسكب المتكفرة في المدرسة بسبب التقدـ التقني  3
 السريع.

دالة عند  0.657
0.01 

دالة عند  0.691 افتقار المدرسة إلي مختبرات حاسكب مفعمو بشبكة انترنت. 4
0.01 

لسرعة التغير في ضعؼ مسايرة اإلدارة المدرسية لنظـ المعمكمات  5
 تكنكلكجيا المعمكمات.

دالة عند  0.741
0.01 

دالة عند  0.657 افتقار المدرسة إلي قاعة لمكسائؿ التعميمة المتطكرة. 6
0.01 

دالة عند  0.803 كالمتابعة لألجيزة داخؿ المدرسة. ،ضعؼ الصيانة 7
0.01 

دالة عند  0.800 افتقار إدارة المدرسة إلي برامج الحماية لمبيانات. 8
0.01 

دالة عند  0.616 افتقار المدرسة إلى مكتبة الكتركنية. 9
0.01 

افتقار المدرسة إلى برامج الكتركنية تساعد عمى تطكير العمؿ  10
 اإلدارم.

دالة عند  0.778
0.01 

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38**ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية )

كالدرجػة الكميػة  ،مجػاؿيبيف الجدكؿ السابؽ  معامالت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات ال
(، 0.05، 0.01لفقراتػػػػو، كالػػػػذم يبػػػػيف أف معػػػػامالت االرتبػػػػاط المبينػػػػة دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة )

صػادقة  مجاؿؾ تعتبر فقرات ال(، كبذل0.803-0.574كمعامالت االرتباط محصكرة بيف المدل )
 لما كضعت لقياسو.
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 (4-12الجدول )
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجــال الرابا: المعوقات المالية التي تحول دون تطبيق 

 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

لعمميات ضعؼ الميزانية المخصصة لتطبيؽ إعادة ىندسة ا 1
 اإلدارية في المدارس.

0.852 
دالة عند 
0.01 

دالة عند  0.824 كجكد بنكد محددة لصرؼ األمكاؿ لإلدارات المدرسية. 2
0.01 

نقص المخصصات المالية الالزمة لالستعانة بالخبراء في مجاؿ  3
 0.748 اليندرة.

دالة عند 
0.01 

دسة العمميات قمة المخصصات المالية لبرامج التدريب إلعادة ىن 4
 اإلدارية.

0.864 
دالة عند 
0.01 

دالة عند  0.785 ارتفاع أسعار بعض األجيزة االلكتركنية. 5
0.01 

ضعؼ الميزانيات المخصصة لتجييز مختبرات حاسكب متطكرة  6
 0.722 في المدارس.

دالة عند 
0.01 

قمة المخصصات المالية الالزمة لتجييز قاعات لمكسائؿ التعميمية  7
 المدارس.في 

0.804 
دالة عند 
0.01 

قصكر كاضح في نظاـ المكافآت مما يؤثر سمبا عمى سمكؾ  8
 مديرم المدارس.

دالة عند  0.756
0.01 

 0.792 محدكدية دكر القطاع الخاص في تمكيؿ المدارس. 9
دالة عند 
0.01 

محدكدية الدعـ المالي المخصص لمبحكث كالدراسات في مجاؿ  10
 اليندرة.

0.855 
الة عند د

0.01 
 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38**ر الجدكلية عند درجة حرية )

   0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية ) 
كالدرجػػة  ،مجػػاؿيبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ  معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات ال

، 0.01االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )الكميػػػة لفقراتػػػو، كالػػػذم يبػػػيف أف معػػػامالت 
(، كبػػذلؾ تعتبػػر فقػػرات 0.864-0.722(، كمعػػامالت االرتبػػاط محصػػكرة بػػيف المػػدل )0.05

 صادقة لما كضعت لقياسو. مجاؿال
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، قاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط ممجاالتكلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي ل 
بالدرجة  مجاؿاألخرل، كذلؾ كؿ  لمجاالتكا ،ستبانةاال مجاالتمف  مجاؿبيف درجة كؿ 
 ( يكضح ذلؾ.4-13كالجدكؿ ) ،الكمية لالستبانة

 (4-13الجدول )
مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت األخرى لالستبانة 

 وكذلك ما الدرجة الكمية

مجالال الدرجة  
 الكمية

 المجاؿ
 األكؿ 

 المجاؿ
 الثاني

 مجاؿال
 الثالث

 المجاؿ
 الرابع

المعكقات اإلدارية التي تحكؿ  المجــال األول:
 .دكف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

0.928 1.000    

المعكقات البشرية التي تحكؿ  المجــال الثاني:
 .دكف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

0.928 0.885 1.000   

قات التقنية التي تحكؿ المعك  المجــال الثالث:
 .دكف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

0.792 0.601 0.594 1.000  

المعكقات المالية التي تحكؿ  المجــال الرابا:
 .دكف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

0.697 0.477 0.474 0.694 1.000 

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38**ر الجدكلية عند درجة حرية )
   0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية )

كبالدرجػػػة  ،تػػػرتبط ببعضػػػيا الػػػبعض المجػػػاالتيتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف جميػػػع 
(، كىذا يؤكد أف االستبانة 0.01الكمية لالستبانة ارتباطان ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 ؽ الداخمي.تساالكا ،الرتباطا تتمتع بدرجة عالية مف

 ثبات االستبانة : 
كذلؾ بعػد تطبيقيػا عمػى أفػراد العينػة  ،أجرل الباحث خطكات التأكد مف ثبات االستبانة

 كمعامؿ ألفا كركنباخ.  ،االستطالعية بطريقتيف، كىما التجزئة النصفية
 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية -1

عينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة تـ استخداـ درجات ال
االستبانة إلى نصفيف، الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات  فقرات النصفية، حيث قاـ الباحث بتجزئة

حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف، ثـ لاالستبانة، كذلؾ  مجاالتمف  مجاؿؿ الزكجية لك
 ( يكضح ذلؾ:4-14كالجدكؿ )  ،رماف بركافجرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبي
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 (4-14الجدول )
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة  وكذلك االستبانة ككل  

 قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

االرتباط قبؿ  عدد الفقرات مجاؿال
 التعديؿ

معامؿ الثبات بعد 
 التعديؿ

عكقات اإلدارية التي تحكؿ دكف المجػػاؿ األكؿ: الم
 تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

20 0.722 0.839 

المجػػاؿ الثاني: المعكقات البشرية التي تحكؿ دكف 
 تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

20 0.82 0.901 

المجػػاؿ الثالث: المعكقات التقنية التي تحكؿ دكف 
 إلداريةتطبيؽ إعادة ىندسة العمميات ا

10 0.718 0.836 

المجػػاؿ الرابع: المعكقات المالية التي تحكؿ دكف 
 تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

10 0.853 0.921 

 0.851 0.74 60 الدرجة الكمية
 

(، كىذا يدؿ عمى أف 0.851يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي )
 ثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف ال

 طريقة ألفا كرونباخ: -2
كىي طريقة ألفا كركنباخ،  ،استخدـ الباحث طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات   

مف  مجاؿكذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االستبانة، حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ 
 ( يكضح ذلؾ:4-15دكؿ )االستبانة، ككذلؾ لالستبانة ككؿ كالج مجاالت

 (4-15الجدول )
 يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة  وكذلك لالستبانة ككل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات مجالال

المجػػاؿ األكؿ: المعكقات اإلدارية التي تحكؿ دكف تطبيؽ 
 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

20 0.935 

ثاني: المعكقات البشرية التي تحكؿ دكف تطبيؽ المجػػاؿ ال
 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

20 0.944 
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 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات مجالال

المجػػاؿ الثالث: المعكقات التقنية التي تحكؿ دكف تطبيؽ 
 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

10 0.885 

المجػػاؿ الرابع: المعكقات المالية التي تحكؿ دكف تطبيؽ 
 اريةإعادة ىندسة العمميات اإلد

10 0.935 

 0.971 60 الدرجة الكمية

ىذا يدؿ عمى أف االستبانة ، و0.971))يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي  
تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة، كيعني ذلؾ أف 

أكثر مف مرة لكانت النتائج مطابقة بشكؿ ىذه األداة لك أعيد تطبيقيا عمى أفراد الدراسة أنفسيـ 
 كيطمؽ عمى نتائجيا بأنيا ثابتة. ،كامؿ تقريبان 

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
 إعداد األداة بصكرتيا النيائية. .1
حصؿ الباحث عمى كتاب مكجو مف الجامعة اإلسالمية؛ لتسييؿ ميمة الباحث في تكزيع  .2

( يكضح 4بمحافظات غزة كالممحؽ رقـ )االستبانات عمى مديرم المدارس الحككمية 
 ذلؾ.

( استبانة 40كالتسييالت، قاـ الباحث بتكزيع ) ،بعد حصكؿ الباحث عمى التكجييات .3
 كثباتيا. ،أكلية؛ لمتأكد مف صدؽ االستبانة

( استبانة 397كاسترد ) ،( استبانة398كالثبات قاـ الباحث بتكزيع ) ،بعد إجراء الصدؽ .4
 صالحة لمتحميؿ االحصائي.

كمعالجتيا  ،كترميز أداة الدراسة، كما تـ تكزيع البيانات حسب األصكؿ ،تـ ترقيـ .5
 .إحصائيان، مف خالؿ جياز الحاسكب لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 Statistical Package for   Social (SPSS)تػـ اسػتخداـ البرنػامج اإلحصػائي   .1

Science كمعالجتيا.  ،تحميؿ البيانات، ل 
 كثبات أداة الدراسة: ،تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية التالية لمتأكد مف صدؽ .2

معامؿ ارتباط بيرسػكف: التأكػد مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لالسػتبانة، كذلػؾ بإيجػاد  -أ 
 كالدرجة الكمية لالستبانة. ،مجاؿمعامؿ "ارتباط بيرسكف" بيف كؿ 
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براكف لمتجزئة النصػفية المتسػاكية، كمعادلػة جتمػاف لمتجزئػة  :فمعامؿ ارتباط سبيرما -ب 
اخ: لمتأكػػػػد مػػػػف ثبػػػػات أداة النصػػػػفية غيػػػػر المتسػػػػاكية، كمعامػػػػؿ ارتبػػػػاط ألفػػػػا كركنبػػػػ

 الدراسة.
 تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية التالية لتحميؿ نتائج الدراسة الميدانية:  .3

 .السؤاؿ األكؿ لمدراسةلإلجابة عف  كالمتكسطات الحسابية ،النسب المئكية -أ 
 .لتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة معامؿ ارتباط بيرسكف -ب 
، كتػـ اسػتخداـ ىػذا ركؽ بػيف متكسػطات عينتػيف مسػتقمتيفاختبار ت: لبياف داللة الف -ج 

 نصالتػػي تػػػك  ، كالثػػاني، كالخػػػامس،الفػػػرض األكؿ االختبػػار عنػػػد التحقػػؽ مػػػف صػػحة
بػيف  ((α ≤ 0.05يان عنػد مسػتكل الداللػة إحصػائ دالػة فػركؽ أنػو ال تكجػد عمػى:

تطبيػؽ ىندسػة العمميػات  معكقػات جميػع حػكؿ الدراسػة، عينػة أفػراد متكسػط تقػديرات
، المؤىػؿ الجػنس"لمتغيػر  تبعػا اإلداريػة فػي المػدارس الحككميػة فػي محافظػات غػزة

 .العممي، مستكل المدرسة"
كتػـ  ثػالث عينػات فػأكثر تحميؿ التبايف األحادم: لبياف داللة الفركؽ بيف متكسطات -د 

أنػو ال استخداـ ىذا التحميؿ في التأكد مف صحة الفرض الثالػث كالػذم يػنص عمػى: 
 بػيف متكسػط تقػديرات ((α ≤ 0.05 إحصػائيان عنػد مسػتكل الداللػة دالة فركؽ تكجد
تطبيػؽ ىندسػة العمميػات اإلداريػة فػي  معكقػات جميػع حػكؿ الدراسػة، عينػة أفػراد

، "عػدد سػنكات الخدمػة اإلداريػة" لمتغيػر تبعػا افظػات غػزةالمػدارس الحككميػة فػي مح
إحصػائيان  دالػة فػركؽ أنػو ال تكجػدكمف صحة الفػرض الرابػع كالػذم يػنص عمػى: أنػو 

 حػكؿ الدراسػة، عينػة أفػراد بػيف متكسػط تقػديرات ((α ≤ 0.05 عنػد مسػتكل الداللػة
 ياإلداريػػػة فػػػي المػػػدارس الحككميػػػة فػػػتطبيػػػؽ ىندسػػػة العمميػػػات  معكقػػػات جميػػػع

 ."عدد الدكرات التدريبية" لمتغير تبعا محافظات غزة
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 ســــــامــــل الخــــــالفص

 يرىاـــــــة وتفســــــــــائج الدراســـــــــنت
 

 

 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول  -

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني -

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث  -
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 :تمييد
ا الفصػػػؿ عرضػػػان لنتػػػائج الدراسػػػػة، كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اإلجابػػػة عػػػف أسػػػػئمة يتضػػػمف ىػػػذ

 كاسػػػػػػتعراض أبػػػػػػرز نتػػػػػػائج االسػػػػػػتبانة التػػػػػػي تػػػػػػـ التكصػػػػػػؿ إلييػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تحميػػػػػػؿ  ،الدراسػػػػػػة
فقراتيا، بيدؼ التعػرؼ عمػى معكقػات تطبيػؽ ىندسػة العمميػات اإلداريػة فػي المػدارس الحككميػة 

كالكشػػػؼ عػػػف دالالت الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات ، بمحافظػػػات غػػػزة )الينػػػدرة( كسػػػبؿ الحػػػد منيػػػا
 ىػػػػػؿ العممػػػػػي، سػػػػػنكات الخدمػػػػػة)الجػػػػػنس، المؤ تقػػػػػديرات أفػػػػػراد العينػػػػػة، كالتػػػػػي تعػػػػػزل لمتغيػػػػػرات 

 (.المدرسة اإلدارية، عدد الدكرات اإلدارية، مستكل 

باستخداـ  ،كقد تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانو الدراسة
التي  ،(، لمحصكؿ عمى نتائج الدراسةSPSSاإلحصائية لمدراسات االجتماعية )برنامج الرـز 
 كتحميميا في ىذا الفصؿ. ،سيتـ عرضيا

 اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة:اواًل: 
ة، البشػػرية، : "مػػا المعكقػػات: )اإلداريػػة، التقنيػػة عمػػىيػػنص السػػؤاؿ األكؿ مػػف أسػػئمة الدراسػػ 

المػدارس  كمديرات ،مف كجية نظر مديرم تطبيؽ ىندسة العمميات اإلدارية تكاجو التي )المالية
 ؟الحككمية في محافظات غزة

 :بإجراء المعالجات اإلحصائية التاليةكلإلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث   
 حساب المتكسط الحسابي، كالكزف النسبي، كاالنحراؼ المعيارم. .1
مقارنػػػػة مقيػػػػاس ليكػػػػارت الخماسػػػػي عػػػػف طريػػػػؽ كلتحديػػػػد درجػػػػة المعػػػػكؽ اسػػػػتخدـ الباحػػػػث  .2

 المتكسط الحسابي بالقيـ المكجكدة في الجدكؿ التالي:

 (5-1جدول )
 مقياس درجة المعوق الستجابات العينة

 

 درجة المعوق الوزن النسبي المقابل ليا المتوسط المرجح لمقياس ليكارت الخماسي
 منخفضة جدا 36 – 20مف  1.80إلى  1مف 
 منخفضة 52 - 36أكبر مف  2.60إلى  1.80أكبر مف 

 متكسطة 68 - 52أكبر مف  3.40إلى  2.60مف أكبر 
 عالية 84 - 68أكبر مف  4.20إلى  3.40أكبر مف 

 عالية جدان  100 - 84أكبر مف  5إلى  4.20أكبر مف 
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 كمف خالؿ تحميؿ الباحث لجميع فقرات االستبانة حصؿ عمى النتائج التالية:
 في لمجاالت االستبانة:التحميل الوص

كالترتيب لكؿ  ،كالكزف النسبي ،كاالنحراؼ المعيارم ،اـ الباحث بحساب المتكسط الحسابيق
 :يكضح ذلؾ كالجدكؿ التالي ،مجاؿ مف مجاالت االستبانة

 (5-2الجدول )
والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت  ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابية المتوسطات

 (397لك ترتيبيا في المقياس )ن = وكذ ،المقياس

مجالال م االنحراف  المتوسط 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

المجػػاؿ األكؿ: المعكقات اإلدارية التي تحكؿ دكف  1
 تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

71.123 10.698 71.12 3 

المجػػاؿ الثاني: المعكقات البشرية التي تحكؿ دكف  2
 4 68.00 10.859 68.00 ادة ىندسة العمميات اإلداريةتطبيؽ إع

المجػػاؿ الثالث: المعكقات التقنية التي تحكؿ دكف  3
 تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

35.599 6.802 71.20 2 

المجػػاؿ الرابع: المعكقات المالية التي تحكؿ دكف  4
 تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

42.743 5.614 85.49 1 

  72.59 27.518 217.768 الدرجة الكمية 

 أن: السابقمن الجدول يتضح 

 التػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػكؿ دكف تطبيػػػػػػػػػػػؽ إعػػػػػػػػػػػادةلجميػػػػػػػػػػػع المعكقػػػػػػػػػػػات حصـــــــــــمت الدرجـــــــــــة الكميـــــــــــة 
، كبدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ (72.59عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى كزف نسػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ) ىندسػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػػػػػػػػػػػة"

 مرتفعة حيث:
ىندسة العمميات  كف تطبيؽ إعادة"المعكقات المالية التي تحكؿ د :حصل المجال الرابا -أ

  .جدا مرتفعة معكؽ%(، كبدرجة 85.49اإلدارية" عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي )

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
 اإلدارة العميا لممدارس. محدكدية المكارد المالية المخصصة مف قبؿ .1
 المدرسية.األمكاؿ بقمة المركنة لدل مديرم المدارس في التصرؼ  .2
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دخؿ إعادة اليندسة لمعمميات اإلدارية، لمكارد مالية كافية، مف أجؿ القياـ احتياج م .3
كمستكل الخدمة المقدمة في المدارس حيث يتطمب  ،بتغيرات جذرية في األداء اإلدارم

)دكرات تدريبية، كاستعانة بخبراء، كتجييزات تقنية،  ككسائؿ تعميمية متطكرة(،  األمر ىذا
 ات المدرسة المالية.كىذا األمر اكبر مف إمكاني

 كالعينية لممدارس. ،محدكدية دكر القطاع الخاص في المساىمة المالية .4

"المعكقات التقنية التي تحكؿ دكف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  حصل المجال الثالث: -ب
 .%(، كبدرجة صعكبة عالية71.20اإلدارية" عمى المرتبة الثانية، بكزف نسبي )

 :ويعزو الباحث ذلك إلى
 كالمعمميف مفعمة بشبكة انترنت. ،افتقار بعض المدارس لمختبرات حاسكب كافية لمطالب .1
احتياج كثير مف المدارس لقاعة لتكنكلكجيا التعميـ تشمؿ كسائؿ تكنكلكجية متطكرة تساىـ  .2

اجيزة عممية في  – lcdجياز  -في تحسيف جكدة العممية التعميمية مثؿ: )السبكرة الذكية
 كمتاح استخداميا بأم كقت(. ،أجيزة حاسكب كافية لجميع الطالب -مختبرات العمـك

كسائؿ تكنكلكجية تساىـ في عممية االتصاؿ اإلدارم مثؿ:  إلى احتياج كثير مف المدارس .3
)أجيزة حاسكب خاصة لمعمؿ اإلدارم بالمدرسة، برامج الكتركنية إدارية، أجيزة سكنر، 

 دارس بمكقع الكزارة(.فاكس، شبكة انترنت السمكية تربط جميع الم
افتقار كثير مف المدارس إلى مكقع الكتركني خاص بيا عمى شبكة المعمكمات، كافتقارىا  .4

 إلى مكتبة الكتركنية ليستفيدكا منيا الطالب كىـ بمنازليـ.

"المعكقات اإلدارية التي تحكؿ دكف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  حصل المجال األول: - ج
 .كبدرجة صعكبة عالية%(، 71.12نسبي ) الثالثة، بكزفمرتبة اإلدارية" عمى ال

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
 دعـ اإلدارة العميا لمدخؿ إعادة اليندسة في المدارس. ضعؼ .1
االعتماد عمى أسمكب المركزية في إدارة المدارس، مع التقيد لمديرم المدارس في تطبيؽ  .2

 النظـ التي تفرضيا اإلدارة العميا.
لنقؿ مفيكـ مدخؿ إعادة  ،التي تعقدىا كزارة التعميـ ،اإلدارية التدريبيةنقص عدد الدكرات  .3

 اليندسة لمديرم المدارس.
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 ،يشجع مدراء المدارس عمى تبني مفاىيـ إدارية حديثة ،كعادؿ ،غياب نظاـ تحفيز فعاؿ .4
 مف أجؿ اإلبداع في عمميـ.

إعادة ىندسة العمميات "المعكقات البشرية التي تحكؿ دكف تطبيؽ  حصل المجال الثاني: -د
(، كبدرجة 68.00، بكزف متكسط حسابي نسبي )كاألخيرة اإلدارية" عمى المرتبة الرابعة

 .صعكبة متكسطة

 إلى: عمى المرتبة األخيرة مجالحصول ىذا ال الباحث فسروي
رات أف عينة الدراسة كانت مطبقة عمى مديرم المدارس، مما دفعيـ اإلجابة عمى فق .1

 يـ في العمؿ اإلدارم.ال تمس االستبانة بصكرة
بعض الدكرات اإلدارية التي تعقدىا كزارة التربية كالتعميـ لمديرم المدارس، قد تككف  .2

 .لكف قد ال يككف مفيـك اليندرة مف بينيا ساىمت في تطكير بعض المفاىيـ اإلدارية لدييـ
المتابعة نفسيـ مف خالؿ اإلطالع، ك أتطكير سعكا إلى بعض مديرم المدارس قد يككف  .3

لممستجدات في العمؿ اإلدارم، كتبادؿ الخبرات مع مديرم المدارس األخرل الذيف يحققكف 
 تميز في األداء.

 كجكد كفاءات إدارية طمكحة مسيرة إلدارة المدارس، ترغب في تبني مفاىيـ إدارية  .4
حكؿ  احديثة، كتميؿ إلى التغيير في العمؿ اإلدارم، لكف ينقصيا الدعـ مف اإلدارة العمي

 .د إلى المعرفة الكافية حكلوكتفتق مفيـك اليندرة
لمديرم المدارس في كيفية التعامؿ مع  تدريبية دكرات لعدة عقد كزارة التربية كالتعميـ .5

 .، كالتقنيات الحديثةكشبكة االنترنت ،الحاسكب

ي ( ف2009)بني عيسى،كيرل الباحث أف نتائج الدراسة الحالية قد اتفقت مع نتائج دراسة 
 ،قات المالية التي تحكؿ دكف تطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة جاءت في المرتبة األكلىك أف المع
 قات البشرية جاءت في المرتبة األخيرة.ك كأف المع

المكجكدة بيذه  الدراسات السابقةف م ، لـ تتناكليا أمكاإلدارية ،قات التقنيةك المع أما
تطبيؽ  اإلدارية كالتقنية التي تكاجو معكقاتالف كشفت عك  ،الدراسة الحالية تميزت بياف الدراسة

ثـ  ،كسبؿ الحد منيا، كأظيرت النتائج أف المعكقات المالية تأتي أكالن  ،ىندسة العمميات اإلدارية
 المعكقات التقنية، ثـ المعكقات اإلدارية، ثـ المعكقات البشرية.
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 عرض وتحميل فقرات االستبانة:
ي المدارس تكل معكقات تطبيؽ ىندسة العمميات اإلدارية فمسب المتعمقة النتائج لتفسير 

 االستبانة مجاالتالمكضحة ل اآلتية الجداكؿ بإعداد الباحث قاـ، بمحافظات غزةالحككمية 
 :التالي بالشكؿ

 .المعكقات اإلدارية التي تحكؿ دكف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية المجــال األول:

 (5-3الجدول )
والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المعوقات اإلدارية  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات

 وكذلك ترتيبيا في المقياس  ،التي تحول دون تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
 (397)ن = 

 

االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

طبيؽ مفيـك قصكر الرؤية المستقبمية المتعمقة بت 1
 اليندرة لدل اإلدارة العميا بكزارة التعميـ. 

3.698 0.794 73.95 6 

افتقار اإلدارة العميا إلى التخطيط السميـ لنقؿ مفيـك  2
 10 71.28 0.855 3.564 اليندرة لمديرم المدارس. 

ضعؼ دعـ اإلدارة العميا بكزارة التعميـ إلعادة  3
 رس.ىندسة العمميات اإلدارية في المدا

3.680 0.826 73.60 8 

ضعؼ قدرة اإلدارة العميا عمى التشخيص لمشكالت  4
 الكضع الراىف لإلدارات المدرسية.

3.476 0.886 69.52 13 

قصكر الرؤية لدل اإلدارة المدرسية في كضع تصكر  5
 19 63.68 0.926 3.184 مستقبمي لعممياتيا اإلدارية.

اجحة في تطبيؽ قمة تبادؿ الخبرات مع التجارب الن 6
 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.

3.549 0.902 70.98 11 

قمة مشاركة مديرم المدارس في التخطيط إلعادة  7
 ىندسة العمميات اإلدارية.

3.826 0.869 76.52 3 

اتباع المركزية في اإلدارة مع التقيد لمديرم المدارس  8
 1 80.50 0.867 4.025 في تطبيؽ النظـ التي تفرضيا اإلدارة العميا.
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االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

قمة برامج التدريب لمديرم المدارس في ىندسة  9
 العمميات اإلدارية لكيفية التعامؿ مع التغير.

3.683 0.888 73.65 7 

ضعؼ قدرة اإلدارة المدرسية عمى إعادة تطكير  10
 18 63.98 0.953 3.199 المفاىيـ اإلدارية السائدة لدل المعمميف.

اإلدارية داخؿ المدرسة بسبب  ضعؼ استقرار الييئة 11
 التنقالت )الدكرية / المفاجئة(.

3.675 1.006 73.50 9 

 4 74.46 0.901 3.723 المحافظة عمى الركتيف السائد في إدارة المدرسة. 12

تقييد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية عمى المشكالت  13
 التي تكاجييا المدرسة.

3.506 0.764 70.13 12 

ر إلى نظاـ تحفيز فعاؿ كعادؿ لدل مديرم االفتقا 14
 المدارس يشجع عمى اإلبداع .

3.919 0.915 78.39 2 

ضعؼ قدرة اإلدارة المدرسية عمى تبني سياسات   15
 لتحسيف جكدة العمؿ باستمرار.

3.302 0.958 66.05 17 

ضعؼ اإلدارة المدرسية في تكظيؼ تكنكلكجيا  16
 المعمكمات.

3.045 0.973 60.91 20 

 5 74.16 0.847 3.708 صعكبة التغيير في اليياكؿ التنظيمية لممدارس. 17
 15 69.17 0.886 3.458 االكتفاء بالنجاحات الجزئية في اإلدارات المدرسية. 18

اعتماد معايير تقييـ العامميف بصكرة جماعية عمى  19
 حسب مستكل النجاح الذم حققتو المدرسة.

3.436 1.056 68.72 16 

 14 69.32 0.842 3.466 مة مراجعة انحرافات األداء اإلدارم بطريقة مكثقة.ق 20
  71.12 10.698 71.123 لممجالالدرجة الكمية  

 يتضح من الجدول السابق:
 كانتا: مجاؿأف أعمى فقرتيف في ىذا ال

"اتباع المركزية في اإلدارة مع التقيد لمديرم المدارس في  :( التي نصت عمى8الفقرة ) -1
احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره  ،يؽ النظـ التي تفرضيا اإلدارة العميا"تطب
ؽ إعادة ىندسة العمميات %( في المعكقات اإلدارية التي تحكؿ دكف تطبي80.50)

 .، كبدرجة إعاقة عاليةاإلدارية
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 ويعزو الباحث ذلك إلى:
ألكامر اإلدارية، كمركزية النمط اإلدارم المتبع في كزارة التعميـ، مف خالؿ التسمسؿ في ا .1

 اتخاذ القرار.
 قد يكاجو مديرم المدارس عقكبات إدارية، في حاؿ مخالفتيـ لمنمط اإلدارم المتبع. .2

تجو إلى تطبيؽ النظرية المسطحة في اإلدارة مدخؿ إعادة اليندسة ي :كيرل الباحث أف
كاتخاذ القرارات، كما أف  كاإلدارة، كتصميـ العمميات، ،كالديمقراطية في الحكـ ،حيث التشاركية

 كالالمركزية المركزية، بمنيج مف متطمبات نجاح مدخؿ إعادة اليندسة في المؤسسات، األخذ
 ، كىذا ما أكدتو منفردان  يفػػػػمف االتجاى أم عمى زػػػالتركي في رؽػػػػالتط دـػػػػػكع ان،ػػػػػػمع

ة في تطبيؽ مى درجة كبير معكؽ ع ، الذم رأل أف المركزية تسبب(١٠٠٢ (السمطاف دراسة
 .ىذا المدخؿ

كعادؿ لدل مديرم  ،"االفتقار إلى نظاـ تحفيز فعاؿ :(  والتي نصت عمى14الفقرة ) -2
%(، في 78.39المدارس يشجع عمى االبداع" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )

بدرجة إعاقة ، ك ؽ إعادة ىندسة العمميات اإلداريةالمعكقات اإلدارية التي تحكؿ دكف تطبي
 .كبيرة

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
 ككف عمى مدل التزاميـي ليـ تقييـ األداءأف  رسمديرم المدا أنو لربما يرل كثير ممف  .1

 كليس عمى إبداعاتيـ. ،كالقكانيف المفركضة مف اإلدارة العميا ،باألنظمة
تكيات النجاح، كثير مف مديرم المدارس المتميزيف عممكا عمى تميز مدارسيـ في مسلربما   .2

بداعيا في المجاالت المختمفة، كلـ يتمقكا أم تحفيز مف اإلدارة العميا لما قامكا بو.  كا 

 ، كالتغيير ،ترتبط ارتباطان كبيران بالتفكير غير التقميدمإعادة اليندسة  مدخؿ :كيرل الباحث أف 
ة، فأساس إعادة بيدؼ تحقيؽ تحسينات جكىرية فائقكاألساسي  ،كتركز عمى التغيير الجكىرم

، في "مايكؿ ىامر، كجيمس تشامبي"اليندسة اإلبداع، كىذا ما أكده مؤسسا إعادة اليندسة 
عادة تصميـ "العمميات  تعريفيما إلعادة اليندسة  عمى أنيا  "إعادة التفكير المبدئي كاألساسي، كا 

دريجية في معايير اإلدارية" بصفة جذرية؛ بيدؼ تحقيؽ تحسينات جكىرية فائقة، كليست ىامشية ت
 .(14: 1995شامبي، ت)ىامر ك  "األداء الحاسمة، مثؿ التكمفة، كالجكدة، كالخدمة، كالسرعة
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 كانتا: مجالوأن أدنى فقرتين في ىذا ال
قصكر الرؤية لدل اإلدارة المدرسية في كضع تصكر  " :التي نصت عمى( 5الفقرة ) -1

 %(63.68تاسعة عشر بكزف نسبي قدره )مستقبمي لعممياتيا اإلدارية" احتمت المرتبة ال
 .كبدرجة إعاقة متكسطة

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
تصكر لعممياتيـ لزيادة قدراتيـ في كضع عقد عدة دكرات إدارية لمديرم المدارس  .1

 .رسة بصكرة مباشرةدلعمؿ اإلدارم في المؤكليف عف تسيير األنيـ ىـ المس اإلدارية
دعـ التخطيط عمى مستكل المدرسة كبرنامج المدرسة قدمت كزارة التعميـ عدة برامج ل .2

 كحدة تطكير.

"ضعؼ اإلدارة المدرسية في تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات : التي نصت عمى( 16الفقرة ) -2
 .كبدرجة معكؽ متكسطة %(60.91" احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره )

 لى:إ حصول ىذه الفقرة عمى المرتبة األخيرة الباحثيفسر و 
عمى تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات في عمميات  مؤخران  حرصت أف كزارة التربية كالتعميـ .1

، لمتقميؿ مف حجـ كالكزارة ،كالمديريات ،بيف المدارس إللكتركنيا ، كالتكاصؿاالتصاؿ
مما جعؿ في أم كقت عند الحاجة، أعباء األعماؿ الكرقية، كلسيكلة استرجاع المعمكمات 

 .في تكظيؼ التكنكلكجيا في مدارسيـ زميفمديرم المدارس مم
كربطيا  ،المدارس بمختبرات حاسكب حديثة عززت كزارة التربية كالتعميـ ىذا االتجاه بتزكيد .2

 بشبكة االنترنت.
 ربط جميع المدارس عبر شبكة اإلنترنت بمكقع الكزارة. .3
 ي المدارس.اىتماـ الكزارة بكجكد مكظفيف قادريف عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ف .4
دخاليا في  .5 تفيـ مديرم المدارس لمتطكرات التكنكلكجية، كحرصيـ عمى مكاكبتيا، كا 

 مدارسيـ.

( التي رأت أف اإلدارة المدرسية تشجع 2012) ىذه النتيجة مع دراسة أبك رحمةكتتفؽ  
مات لممشاركة الفاعمة في تكظيؼ تكنكلكجيا المعمك  األفراد الذيف يممككف المعرفة التكنكلكجية

 .في مدارسيـ

أم  %(71.12كزف النسبي )حصمت عمى  مجاؿكيجدر اإلشارة إلى أف فقرات ىذا ال
 أماـ مديرم المدارس لتطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة في مدارسيـ. كبيرة  أنيا تشكؿ درجة إعاقة
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 المعكقات البشرية التي تحكؿ دكف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية المجــال الثاني:

 (5-4الجدول )
والوزن النسبي لكل فقرة من فقـرات  المعوقـات البشـرية  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات

 وكــذلك ترتيبيـــا فــي المقيـــاس  ،التــي تحــول دون تطبيـــق إعــادة ىندســة العمميـــات اإلداريــة
 ( 397)ن = 

االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

اءة اإلدارية لمقكل البشرية المسيرة إلدارة قصكر في الكف 1
 13 66.20 0.842 3.310 المدارس.

كجكد ثقافة مقاكمة لمتغيير لدل العامميف في اإلدارة  2
 المدرسية.

3.408 0.873 68.16 11 

 لخصائص العممية باألسس إلماـ مديرم المدارس قمة 3
 .كعناصر اليندرة

3.501 0.878 70.03 6 

ديرم المدارس بجدكل إعادة ىندسة ضعؼ الكعي لم 4
 9 69.42 0.866 3.471 العمميات اإلدارية.

تكميؼ أشخاص غير مؤىميف لقيادة فريؽ اليندرة في  5
 المدرسة.

3.463 0.998 69.27 10 

ليندسة العمميات  نماذج عمى مدير المدرسة إطالع قمة 6
 .أخرل في مؤسسات اإلدارية

3.796 0.817 75.92 1 

 4 72.04 0.898 3.602 التقميدية. لإلدارة المدارس رممدي ميؿ 7

تردد مديرم المدارس في تبني مفاىيـ إدارية حديثة  8
 خكفان مف التعرض لممساءلة.

3.557 0.896 71.13 5 

تفضيؿ مديرم المدارس تحسيف عممياتيـ اإلدارية  9
 المتبعة بدالن مف تغييرىا جذريان.

3.675 0.774 73.50 2 

مديرم المدارس لمقكمات اليندرة حيث ال تمثؿ إىماؿ  10
 أكلكية ألعماليـ.

3.499 0.809 69.97 7 

تركيز مديرم المدارس عمى نقاط الضعؼ في المدرسة  11
 كاتخاذىا ذريعة لتعطيؿ اليندرة.

3.262 0.944 65.24 17 

 3 72.29 0.870 3.615 ضعؼ ميارة المغة اإلنجميزية لدل مديرم المدارس. 12
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االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

فتقار اإلدارة المدرسية إلى ككادر بشرية قادرة عمى ا 13
 استخداـ تقنية المعمكمات.

3.481 0.837 69.62 8 

ضعؼ قدرة مديرم المدارس عمى تحديد األكليات التي  14
 تدعـ القرار التربكم.

3.128 0.908 62.57 19 

15 
ضعؼ الثقة ما بيف مديرم المدارس كالعامميف يحكؿ 

لفريؽ عمؿ يقكد المدرسة  دكف تفكيض الصالحيات
 ذاتيان.

3.126 0.942 62.52 20 

التماس مديرم المدارس األعذار لممعمميف في حاؿ عدـ  16
 القياـ بالمياـ المطمكبة منيـ.

3.267 0.852 65.34 16 

إرضاء مدير المدرسة لممعمميف بالمحافظة عمى  17
 مميزاتيـ الشخصية في المدرسة. 

3.305 0.946 66.10 14 

في  االستنتاجياعتماد مديرم المدارس عمى التفكير  18
 12 67.10 0.892 3.355 معالجة األخطاء اإلدارية.

افتقػػار مػػديرم المػػدارس إلػػى الطريقػػة العمميػػة قػػي تحديػػد  19
 المشاكؿ التخاذ القرار بشأنيا.

3.194 1.008 63.88 18 

ضػػػعؼ ميػػػارات الحاسػػػكب كالتعامػػػؿ مػػػع االنترنػػػت لػػػدل  20
 مداس.مديرم ال

3.287 0.955 65.74 15 

  68.10 10.859 68.102 مجالالدرجة الكمية لم 

 يتضح من الجدول السابق:
 كانتا: مجاؿأف أعمى فقرتيف في ىذا ال

 ليندسة العمميات اإلدارية نماذج عمى مدير المدرسة إطالع "قمة :التي نصت عمى (6الفقرة )-1
 %(.75.92كزف نسبي قدره )" احتمت المرتبة األكلى ب.أخرل في مؤسسات

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
 دـ الفيـ الكاضح لو.كع ،مدخؿ إعادة اليندسة عند مديرم المدارس مفيكـحداثة  .1
دعـ كزارة التربية كالتعميـ في نشر ثقافة مفيكـ مدخؿ إعادة اليندسة بيف مديرم  ضعؼ .2

 المدارس.
ع عمى كؿ ىك جديد في عمـ المدارس عمى االطال ديرمنظاـ تحفيز فعاؿ يشجع م غياب .3

 .اإلدارة
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مما  منيـ بأقؿ مجيكد اإلدارم ير عمميـيتس فيميؿ مديرم المدارس إلي اإلدارة التقميدية  .4
 .عمى االطالع عمى األساليب اإلدارية الحديثة ـيغنيي

غالؽ لممعابر كعدـ الحرية ك  احتالؿ مف محافظات غزةالظركؼ التي تعيشيا  .5 حصار كا 
    .ادؿ الخبرات كاالطالع عمى تجارب الدكؿ في ىذا المجاؿمنع مف تب بالسفر

يعني إنيا تشكؿ  %(،75.92عمى كزف نسبي ) ىذه الفقرة يرل الباحث أف حصكؿكما   
مف  ، ذلؾ ألفعاليةدرجة إعاقة أماـ مديرم المدارس لتطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة بدرجة 

مديرم  خرل، حتى يكتسبكااألمؤسسات لافي  وتطبيقعمى نماذج  لو االطالع نجاحال متطمبات
، مف حيث الكافية الخبرة، كالمعرفة مف ذلؾالمدارس   أىدافو، ككيفية تنفيذه حكؿ ىذا المفيـك

 .، كالفكائد الذم سيحققيا، كعكامؿ النجاح الحاسمة فيوكفؽ اإلمكانيات المتاحة

تيـ اإلدارية المتبعة تفضيؿ مديرم المدارس تحسيف عمميا ": التي نصت عمى(  9الفقرة ) -2
 %(.73.50بدالن مف تغييرىا جذريان" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )

 إلى:ويعزو الباحث ذلك 
في عمميـ  االستقراركميميـ لمحفاظ عمى  ،عند مديرم المدارس متغييرثقافة المقاكمة ل .1

  اإلدارم التقميدم.
 ير.كجيد كب ،يؿطك  كقتمف مدير المدرسة  التغيير الجذرم يحتاج .2
حتى لك  نتائج سريعة لرغبتيـ الحصكؿ عمى ؛يميؿ مديرم المدارس إلى تحسيف عممياتيـ .3

 كبأقؿ جيد. ،ممكف كانت سطحية في اقصر كقت
 ،ال يحبكف المخاطرةالتغيير الجذرم ذلؾ ألنيـ  إلىمديرم المدارس ال يميمكف  كثير مف .4

 بنتائج مضمكنة. عمييـ تأتي ال أك ،تطيعكا تطبيقيايس ربما ال ،حديثة إداريةكالمغامرة في مفاىيـ 
، ال تكفر ليـ الكقت الكافي في التفكير عاتؽ المديريفعمى  الممقاة اإلدارية األعباءكثرة  .5

 تحسيف ما ىك مكجكد. يدفعيـ إلىلمقياـ بعمميات تغيير جذرم في عممياتيـ اإلدارية، مما 
العميا بعمؿ تغييرات  اإلدارةسياسات  خكؼ مديرم المدارس مف العقاب في حاؿ مخالفة .6

 .مدارسيـ عمؿ جذرية في

(، يعني إنيا تشكؿ درجة %73.50حصكؿ ىذه الفقرة عمى كزف نسبي )كيرل الباحث  
، ذلؾ ألف إعادة عاليةإعاقة أماـ مديرم المدارس لتطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة بدرجة 

عممياتيـ اإلدارية بصكرة جذرية مف العمؿ عمى تغيير اليندسة يتطمب مف مديرم المدارس 
، لمحصكؿ عمى تومدرسداخؿ  كالتعميمية خالؿ تصكر يضعو المدير لسير العمميات اإلدارية
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فمف خصائص مفيكـ إعادة  ،الطالب ـأداء عممو اإلدارم، كنتائج تعمي طفرات ىائمة في
 .كليس تحسيف المكجكد اليندسة التغيير الجذرم في العمؿ،

 كانتا : مجاؿيف في ىذا الكأف أدنى فقرت
"ضػعؼ قػدرة مػديرم المػدارس عمػى تحديػد األكليػات التػي  :التـي نصـت عمـى(  14الفقرة ) -أ

 %(.62.57تدعـ القرار التربكم" احتمت المرتبة التاسعة عشر بكزف نسبي قدره )

 إلى: حصول ىذه الفقرة عمى مرتبة متدنية في ىذا المجال الباحثيفسر و 
لػػدييـ القػػدرة عمػػى تحديػػد األكليػػات التػػي تػػدعـ اتخػػاذ  أف دارس يػػركفمػػديرم المػػ بعػػض أف .1

أك نتيجة الدكرات التي  ،نتيجة سنكات الخدمة الطكيمة ليـ في مجاؿ التعميـ ،القرار التربكم
 كبالتالي اعتبركه معكؽ بدرجة منخفضة عند تطبيؽ إعادة اليندسة.تمقكىا أثنا الخدمة، 

كبالتػالي  ،تحػددىا اإلدارة العميػا فػي المػدارس، قػرار التربػكمكثير مف األكليات التي تػدعـ ال .2
، كال يجػػػد ممػػػى عمػػػييـالقػػػرارات التربكيػػػة التػػػي تىػػػذه معارضػػػة  يسػػػتطيع مػػػديرم المػػػدارس ال

 .صعكبة في تحديدىا المدراء

%(، كىذا يعني إنيا تشكؿ 62.57ىذه الفقرة حصمت عمى كزف نسبي ) :فأكيرل الباحث 
، ممػا يعنػي أف متكسػطةم المدارس لتطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة بدرجػة درجة إعاقة أماـ مدير 

القرار التربكم  عمى تحديد األكلكيات التي تدعـ لدييـ القدرةكثير مف مديرم المدارس يركف إف 
 مما ال يعكؽ تطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة. في مدارسيـ

كالعامميف يحػكؿ  ،لمدارسضعؼ الثقة ما بيف مديرم ا ": (  والتي نصت عمى15الفقرة ) -ب
دكف تفكيض الصالحيات لفريػؽ عمػؿ يقػكد المدرسػة ذاتيػان" احتمػت المرتبػة األخيػرة بػكزف نسػبي 

 %(.62.52قدره )

 إلى: حصول ىذه الفقرة عمى المرتبة األخيرة في ىذا المجال الباحثيفسر و 
 ،ءات إداريػةكفػا أنفسػيـالمػدارس ممػا جعميػـ يػركف فػي  كانػت مػديرمالعينة المسػتيدفة  إف .1

مػف مبػدأ سػيادة ركح  ليـ تفكيض الصالحياتفال تتردد في  ،العامميف معيافي  لدييا الثقة
 .داخؿ المدرسة ،كالمشاركة في اتخاذ القرار ،التعاكف

 مػػػف أجػػػؿ تخفيػػػؼ ،ال يمػػػانعكف فػػػي تفػػػكيض الصػػػالحيات مػػػديرم المػػػدارس كثيػػػر مػػػف إف .2
مكاجيػػػة المشػػػكالت اإلداريػػػة لا يتفرغػػػك ك  ،ـعمػػػى عػػػاتقي الممقػػػاةالركتينيػػػة  اإلداريػػػةاألعبػػػاء 

 .األكثر تعقيدان 
ا كزارة التعمػػيـ، حثػػت مػػديرم المػػدارس عمػػى يتعقػػدالػػدكرات اإلداريػػة التػػي  مػػف الممكػػف أف .3

 .لفريؽ عمؿ مف المعمميف يساعدىـ عمى إدارة المدرسة تفكيض الصالحيات
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 أكؿ مع الحاسكب، كثير مف مديرم المدارس، كخصكصان الجيؿ القديـ ال يجيد التعام .4
مما فرض عميو تفكيض بعض  ،كيؼ يكظؼ تكنكلكجيا المعمكمات في اإلدارة المدرسية

  لألفراد الذيف يعممكف معيـ في اإلدارة المدرسية. الصالحيات المتعمقة بيذا الجانب

حصمت عمى كزف نسبي متأخرة، ك  ىذا المجاؿجاءت في إف ىذه الفقرة كيرل الباحث 
يعني إنيا تشكؿ درجة إعاقة أماـ مديرم المدارس لتطبيؽ مدخؿ إعادة %(، كىذا 62.52)

تفكيض عممية  إفأف كثير مف مديرم المدارس يركف ، مما يعني متكسطةاليندسة بدرجة 
، يـسمدار يطبقكف التفكيض في ألنيـ اليندسة  مدخؿ إعادة تطبيؽ ال تعكؽ ،الصالحيات

 (.2012) لفقرة مع دراسة ابك رحمةكتتفؽ نتائج ىذه ا

حصمت عمى كزف نسبي بمعدؿ  مجاؿفقرات ىذا الل الدرجة الكمية كيجدر اإلشارة إلى أف
%(، أم أنيا تشكؿ درجة إعاقة أماـ مديرم المدارس، لتطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة 68.00)

 في مدارسيـ بدرجة متكسطة. 

 .سة العمميات اإلداريةالمعكقات التقنية التي تحكؿ دكف تطبيؽ إعادة ىند  المجــال الثالث:

 (5-5الجدول )
والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المعوقات التقنية  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات

 وكذلك ترتيبيا في المقياس  ،التي تحول دون تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
 (397)ن = 

االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري

الوزن 
رتيبالت النسبي  

االفتقػػػػار إلػػػػي قاعػػػػدة بيانػػػػات مشػػػػتركة بػػػػيف المػػػػدارس  1
 تسيؿ تبادؿ المعمكمات مع اآلخريف.

3.610 0.967 72.19 4 

ضػػعؼ مسػػتكل البنيػػة التحتيػػة فػػي شػػبكة االتصػػاالت  2
 داخؿ المدارس لتطبيؽ اليندرة.

3.390 0.972 67.81 7 

تقػػػادـ أجيػػػزه الحاسػػػكب المتػػػكفرة فػػػي المدرسػػػة بسػػػبب  3
 6 69.42 0.973 3.471 التقني السريع.التقدـ 

افتقػػار المدرسػػة إلػػي مختبػػرات حاسػػكب مفعمػػو بشػػبكة  4
 انترنت. 

3.123 1.184 62.47 10 

ضػػػػػعؼ مسػػػػػايرة اإلدارة المدرسػػػػػية لػػػػػنظـ المعمكمػػػػػات  5
 لسرعة التغير في تكنكلكجيا المعمكمات.

3.310 0.917 66.20 8 
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االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري

الوزن 
رتيبالت النسبي  

 3 75.77 1.037 3.788 يمة المتطكرة.افتقار المدرسة إلي قاعة لمكسائؿ التعم 6
 9 65.84 0.962 3.292 ضعؼ الصيانة كالمتابعة لألجيزة داخؿ المدرسة. 7
 5 69.97 0.909 3.499 افتقار إدارة المدرسة إلي برامج الحماية لمبيانات. 8
 1 83.32 0.917 4.166 افتقار المدرسة إلى مكتبة الكتركنية. 9

رامج الكتركنيػػػػة تسػػػػاعد عمػػػػى افتقػػػػار المدرسػػػػة إلػػػػى بػػػػ 10
 تطكير العمؿ اإلدارم.

3.950 0.931 78.99 2 

  71.20 6.802 35.599 لممجالالدرجة الكمية  

 يتضح من الجدول السابق:
 كانتا: مجاؿأف أعمى فقرتيف في ىذا ال

"افتقػػػار المدرسػػػة إلػػػى مكتبػػػة الكتركنيػػػة" احتمػػػت المرتبػػػة  : (  والتـــي نصـــت عمـــى9الفقـــرة ) -أ
 .%(83.32ى بكزف نسبي قدره )األكل

 :إلىويعزو الباحث ذلك  
تكظيػػؼ تقنيػػة المعمكمػػات مػػف  فػػية يالمدرسػػ إلداراتا الكػػكادر البشػػرية العاممػػة فػػي ضػػعؼ .1

 .كالتعامؿ معيا ،اجؿ إعداد مكتبة الكتركنية في المدارس
 افتقار كثير مف المدارس إلى مكقع الكتركني خاص بيا عمى شبكة المعمكمات. .2
 ـ اإلدارة العميا في التكجو إلى إعداد مكتبات الكتركنية في المدارس.غياب دع .3
كثيػػػػر مػػػػف مػػػػديرم المػػػػدارس ال يمتمكػػػػكف الميػػػػارات الحاسػػػػكبية فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع المكتبػػػػة  .4

 اإللكتركنية إف كجدت.

%(، كىذا يعنػي إنيػا تشػكؿ 83.32إف ىذه الفقرة حصمت عمى كزف نسبي ) كيرل الباحث
ف كجػػػكد أل ، المػػػدارس لتطبيػػػؽ مػػػدخؿ إعػػػادة اليندسػػػة بدرجػػػة عاليػػػة درجػػػة إعاقػػػة أمػػػاـ مػػػديرم

المكتبػػػة اإللكتركنيػػػة سيسػػػاىـ فػػػي تحسػػػيف العمميػػػة التعميميػػػة لمطػػػالب، كسيشػػػجع عمػػػى عمميػػػة 
البحػػث العممػػي، كسػػيمكف الطػػالب االسػػتفادة مػػف المكتبػػة داخػػؿ كخػػارج المدرسػػة، كسػػيكفر ليػػـ 

 كىك التركيز عمى المتعمـ. في التعميـ، اليندسة الكقت كالجيد، كىذا أحد أىداؼ مدخؿ إعادة

"افتقار المدرسة إلى برامج الكتركنية تساعد عمى تطكير : (  والتي نصت عمى11الفقرة ) -ب
 %(.78.99العمؿ اإلدارم" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )



111 

 

 ويعزو الباحث ذلك الى:
منيا  كاقد يستفيدلبرامج االلكتركنية التي نكعية االكافية لمديرم المدارس لالدراية  ضعؼ .1

 اإلدارم. يـعممتطكر في 
 متخصصيف في تقنية المعمكمات قادريف عمى التعامؿ مع فنييف افتقار المدارس إلى .2

 البرامج االلكتركنية التي تساعد عمى تطكير العمؿ اإلدارم.
ي إنيا تشكؿ %(، كىذا يعن78.99إف ىذه الفقرة حصمت عمى كزف نسبي ) الباحثكيرل 

ألف كجكد مثؿ  مدخؿ إعادة اليندسة بدرجة عالية، درجة إعاقة أماـ مديرم المدارس لتطبيؽ
 اإلداريةكتحسيف تسريع العمميات  ،ر الكقت كالجيديتكف جة كبيرة فيدر يساىـ بسىذه البرامج 

أف تكنكلكجيا  ، مع األخذ باالعتباركالكرقية ،الركتينية ، كالتخمص مف العمميات اإلداريةالمتبعة
نتائج دراسات  وت، كىذا ما أكدالمعمكمات ىي أحد المتطمبات الرئيسة لمدخؿ إعادة اليندسة

 (.2003) عبد الحفيظ( ك 2001) السمطاف( ك 2005) ( كالنجار1990) : ىامركالن مف

 كانتا: مجاؿكأف أدنى فقرتيف في ىذا ال
بعة لألجيزة داخؿ المدرسة" كالمتا ،" ضعؼ الصيانة :( والتي نصت عمى7الفقرة ) -ج

 .، كبدرجة إعاقة متكسطة%(65.84بكزف نسبي قدره ) التاسعةاحتمت المرتبة 

 إلى: حصول ىذه الفقرة عمى مرتبة متدنية في ىذا المجال الباحثيفسر و 
 . كالكسائؿ التكنكلكجية ،كمؤىميف عمى صيانة األجيزة ،إلى فنييف مدربيف افتقار المدارس .1
عف طريؽ فنييف مف خارج  حيات لصيانة األجيزةم المدارس الصالمدير  إعطاءعدـ  .2

 .نطاؽ التعميـ
تكفر كزارة التعميـ طاقـ صيانة لجميع المدارس يتـ االتصاؿ بو عند كجكد أم عطؿ في  .3

 الكسائؿ التكنكلكجية المكجكدة في المدرسة.

عمو بشبكة "افتقار المدرسة إلي مختبرات حاسكب مف :( والتي نصت عمى4الفقرة ) -ـد
 (.%62.4انترنت" احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره )

 إلى: حصول ىذه الفقرة عمى المرتبة األخيرة في ىذا المجال الباحثيفسر و 
لتطػػػػكير العمميػػػػة  ؛حػػػرص كزارة التعمػػػػيـ عمػػػػى تػػػكفير مختبػػػػرات حاسػػػػكب فػػػػي جميػػػع المػػػػدارس .1

 .صرالتعميمية فييا، كما أف الحاسكب أصبح مف ضركريات الع
 ،كثير مف المدارس تـ تجييزىا بمختبػرات حاسػكب مػف خػالؿ مشػاريع قػدمت مػف دكؿ مانحػة .2

لمػدخؿ  ىػذا البنػد يشػكؿ معػكؽ إفمػديرم المػدارس  ة التعمػيـ، كبالتػالي رألبالتنسيؽ مػع كزار ك 
 .متكسطةبدرجة  إعادة اليندسة
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حصػػػػػػمت عمػػػػػػى كزف نسػػػػػػبي بمعػػػػػػدؿ  مجػػػػػػاؿكيجػػػػػػدر اإلشػػػػػػارة إلػػػػػػى أف فقػػػػػػرات ىػػػػػػذا ال
%(، أم أنيا تشكؿ درجػة إعاقػة أمػاـ مػديرم المػدارس لتطبيػؽ مػدخؿ إعػادة اليندسػة 71.20)

 في مدارسيـ بدرجة عالية. 

 .المعكقات المالية التي تحكؿ دكف تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلداريةالمجــال الرابا: 

 (5-6الجدول )
من فقرات المعوقات المالية  والوزن النسبي لكل فقرة ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات

وكذلك ترتيبيا في المقياس )ن =  ،التي تحول دون تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
397) 

االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

ضعؼ الميزانية المخصصة لتطبيؽ إعادة ىندسة  1
 العمميات اإلدارية في المدارس.

4.244 0.761 84.89 6 

 1 89.62 0.713 4.481 كجكد بنكد محددة لصرؼ األمكاؿ لإلدارات المدرسية. 2

نقص المخصصات المالية الالزمة لالستعانة بالخبراء  3
 في مجاؿ اليندرة.

4.368 0.715 87.36 3 

قمة المخصصات المالية لبرامج التدريب إلعادة ىندسة  4
 العمميات اإلدارية.

4.312 0.723 86.25 4 

 7 84.28 0.786 4.214 ارتفاع أسعار بعض األجيزة االلكتركنية. 5

ضعؼ الميزانيات المخصصة لتجييز مختبرات  6
 حاسكب متطكرة في المدارس.

4.123 0.906 82.47 10 

قمة المخصصات المالية الالزمة لتجييز قاعات  7
 5 85.09 0.800 4.254 لمكسائؿ التعميمية في المدارس.

في نظاـ المكافآت مما يؤثر سمبا عمى  قصكر كاضح 8
 سمكؾ مديرم المدارس.

4.164 0.891 83.27 9 

 8 83.93 0.805 4.196 محدكدية دكر القطاع الخاص في تمكيؿ المدارس. 9

محدكدية الدعـ المالي المخصص لمبحكث كالدراسات  10
 في مجاؿ اليندرة.

4.385 0.707 87.71 2 

  85.49 5.614 42.743 لممجالالدرجة الكمية  
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 يتضح:من خالل الجدول السابق 
 كانتا: مجاؿأف أعمى فقرتيف في ىذا ال

" كجػػكد بنػػكد محػػددة لصػػرؼ األمػػكاؿ لػػإلدارات المدرسػػية" : (  والتــي نصــت عمــى2الفقــرة ) -أ
أمػػاـ تطبيػػؽ  بدرجػػة إعاقػػة عاليػػة جػػدان ك  ،%(89.62احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي قػػدره )

 .لمدخؿ إعادة اليندسةمديرم المدارس 

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
 المدرسية. مكاؿباألصرؼ التفي التي تمنحيا اإلدارة العميا لمديرم المدارس قمة المركنة  .1
مػػػديرم  كيجػػػب عمػػػىحيػػػث تكجػػػد تعميمػػػات ماليػػػة محػػػدده لمصػػػرؼ،  ،العميػػػا اإلدارةمركزيػػػة  .2

 .التقيد بيا المدارس
 ة، كيػػتـ محاسػػباللتػػزاـ بػػالبنكد المحػػددة لمصػػرؼعمػػى مػػديرم المػػدارس ل كجػػكد رقابػػة ماليػػة .3

 .المخالفيف
نمػا بفػكاتير ضػريبية ت .4  ،حػدد آليػة الصػرؼعمميات الشراء لممدرسة ال تتـ بصكرة مبسطة، كا 

 ترسؿ إلى اإلدارة العميا.ك 

"محدكديػة الػدعـ المػالي المخصػص لمبحػكث كالدراسػات  :(  والتي نصت عمـى11الفقرة ) -ب
كبدرجػة إعاقػػة عاليػػة  (،87.71تمػػت المرتبػة الثانيػػة بػػكزف نسػبي قػػدره )%اح" فػي مجػػاؿ الينػدرة

 جدان أماـ تطبيؽ مديرم المدارس لمدخؿ إعادة اليندسة.

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
لعمميات البحث العممي سكاءا كػاف  التكجو حكراتيجية كاضحة مف اإلدارة العميا نستاغياب  .1

 .ازنات مالية مف اجؿ ذلؾفي المجاؿ اإلدارم، أك غيره، كتخصيص مك 
دعػػػـ كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ لمفيػػػـك إعػػػادة اليندسػػػة فػػػي المػػػدارس، ككضػػػعو عمػػػى بنػػػد  قمػػػة .2

 األكلكيات في خططيا المستقبمية لمتعميـ.
قمػػة اإلمكانيػػات الماليػػة المخصصػػة لػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ مػػف قبػػؿ الحككمػػة، ممػػا يفػػرض  .3

 .أكثر إلحاحان  ألكلكيات أخرل -إف كجد  -ممية لمبحكث الع عمييا تكجيو الدعـ المتاح

 :كانتا مجاؿكأف أدنى فقرتيف في ىذا ال
قصكر كاضح في نظاـ المكافآت مما يؤثر سمبا عمػى سػمكؾ  ": والتي نصت عمى( 8الفقرة ) -ج

 .كبدرجة إعاقة عالية %(83.27مديرم المدارس" احتمت المرتبة التاسعة بكزف نسبي قدره )
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 إلى: حصول ىذه الفقرة عمى مرتبة متدنية في ىذا المجال الباحثيفسر و 
كبالتػالي تػؤثر عمػى فز المادية ميمة بالنسبة ليـ، كثير مف مديرم المدارس يركف أف الحكا .1

 .سمككياتيـ في العمؿ بدرجة معينة
كد يػػتـ كزارة التعمػػيـ فػػي الفتػػرة األخيػػرة إلػػى تخصػػيص مبمػػغ مػػالي معػػيف لكنػػو محػػدعممػػت  .2

 ضمف شركط معينة تضعيا الكزارة. ء المتميزيفإعطاءه لممدرا

ــرة ) -د ــى6الفق ــي نصــت عم "ضػػعؼ الميزانيػػات المخصصػػة لتجييػػز مختبػػرات حاسػػكب : (  والت
 .كبدرجة إعاقة عالية %(82.47متطكرة في المدارس" احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي قدره )

 إلى: ا المجالحصول ىذه الفقرة عمى المرتبة األخيرة في ىذ الباحثيفسر و 
د .1 يمية، مف مخاؿ التكنكلكجيا في العممية التعسعي إدارة كزارة التعميـ إلى تطكير المدارس، كا 

في  مطبقةأجؿ مكاكبة المجتمعات األخرل، كتجكيد مخرجات التعميـ، كاإلجراءات اإلدارية ال
 ؾ.المؤسسات التعميمية فعممت عمى تخصيص مبالغ مالية كاف كانت محدكدة مف أجؿ ذل

تكاصؿ كزارة التعميـ مع كثير مف الجيات المانحة سكاءان كانت دكلية، أك مؤسسات  .2
 حاسكب داخؿ المدارس. مخصصات مالية لتجييز مختبرات خيرية، مف اجؿ تكفير

كضع  فرض عمى كزارة التعميـ ،احتياجات سكؽ العمؿ، كدخكؿ عنصر التكنكلكجيا فيو .3
مع  يتالئـالطالب بما  ميارات تدريب، كتطكيرل لتجييز مختبرات حاسكب الزمة ميزانية

 ىذه االحتياجات.

كيرل الباحث أنو يجدر اإلشارة إلى أف الدرجة الكمية ليذا المجاؿ، حصمت عمى كزف  
%( أم بدرجة عالية جدا، حيث رأل مديرم المدارس أف فقرات ىذا 85.49نسبي بمقدار )

 في مدارسيـ بدرجة كبيرة جدان.دة اليندسة تشكؿ عائقا ماليان أماـ تطبيؽ مدخؿ إعا مجاؿال

 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:تانيًا:  
إحصائيان عند  دالة فركؽ تكجد ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى : "ىؿ

 معكقات جميع حكؿ الدراسة عينة أفراد بيف متكسط تقديرات ( (α ≤ 0.05مستكل الداللة 
لمتغيرات  تبعا العمميات اإلدارية في المدارس الحككمية في محافظات غزةتطبيؽ ىندسة 

كمستكل ، الدكرات التدريبية، ي، سنكات الخدمة اإلداريةمم)الجنس، المؤىؿ الع :الدراسة
 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تحقؽ الباحث مف خمسة فركض كانت كما يمي: ،المدرسة(

 الفرض األول من فروض الدراسة: 
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 إحصائيًا عند مستوى الداللة دالة فروق ال توجد أنو فرض األكؿ عمى:ينص ال
 α ≤ 0.05)) تطبيق ىندسة  معوقات جميا حول ،الدراسة عينة أفراد بين متوسط تقديرات

كلمتحقؽ  ،لمتغير الجنس تبعا العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات غزة
 ( يكضح ذلؾ:5-22كالجدكؿ ) ،"T. testداـ اختبار "مف صحة ىذا  الفرض قاـ الباحث باستخ

 (5-7جدول )
 )ذكر، أنثى( الجنسواالنحرافات البعدية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير  ،المتوسطات   

االنحراف  المتوسط العدد الجنس المجال
 البعدي

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

المعكقػػػػػػػػػػػػات  المجــــــــــــــال األول:
التػي تحػكؿ دكف تطبيػؽ اإلداريػة 

 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

 10.142 69.852 176 ذكر
دالة عند  0.034 2.122

 11.039 72.136 221 أنثي 0.05
ـــــــاني: ــــــــال الث المعكقػػػػػػػات  المجـ

البشػػرية التػػي تحػػكؿ دكف تطبيػػؽ 
 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

 10.134 69.631 176 ذكر
دالة عند  0.042 2.100

 11.027 72.337 221 أنثي 0.05
ـــــــث: ــــــــال الثال المعكقػػػػػػػات  المجـ

التقنيػػػة التػػػي تحػػػكؿ دكف تطبيػػػؽ 
 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

 7.166 33.364 176 ذكر
دالة عند  0.000 3.106

 5.938 37.380 221 أنثي 0.01
ـــــــــال الرابــــــــا: المعكقػػػػػػػػات  المجـ

الماليػػػة التػػػي تحػػػكؿ دكف تطبيػػػؽ 
 العمميات اإلدارية إعادة ىندسة

 6.239 41.557 176 ذكر
دالة عند  0.000 3.821

 4.874 43.688 221 أنثي 0.01

دالة عند  0.000 3.516 27.033 214.404 176 ذكر الدرجة الكمية
 27.209 225.541 221 أنثي 0.01

 1.96( = 0.05( كعند مستكل داللة )395قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 2.58( = 0.01( كعند مستكل داللة )395قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ أف قيمػػػػػة "ت" المحسػػػػػكبة أكبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة "ت" الجدكليػػػػػة
ـــاني ،المجـــال األولفػػػي   ـــث ،والث ـــا ،والثال ـــة ،والراب  كجػػػكد" :، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػىوالدرجـــة الكمي
كلقػد كانػت الفػركؽ لصػالح  ،)ذكػكر، إنػاث( لجـنستعـزى لمتغيـر افركؽ ذات داللػة إحصػائية  

 . "اإلناث



115 

 

 ويعزو الباحث ذلك الى:
لمحصػػػػكؿ عمػػػػى نتػػػػائج  بكيفيػػػػة األداءكاالىتمػػػػاـ  ،لمدقػػػػة فػػػػي تفاصػػػػيؿ العمػػػػؿ ألنثػػػػىميػػػػؿ ا .1

 .عمميات اإلدارية المتبعةتحسيف ال إلىفتميؿ  ،مضمكنة لمنجاح
 ،ا القػدرة عمػى تحمػؿ ضػغكط العمػؿكفسيكلكجية ليس لػديي ،مف ناحية نفسية نثىاألطبيعة  .2

 كحؿ المشكالت مثؿ الرجؿ.
 ،فيػي ال تميػؿ الػى التحػدم ،ميال لالستقرار في العمؿ االدارم مف التغيير أكثر نثىاف األ .3

  .كالمغامرة

كيرل الباحث أف نتػائج ىػذه الدراسػة حػكؿ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزل لمتغيػر 
كالتػي رأت ، (2012) أبػك رحمػةدراسة  :راسات السابقة مثؿنتائج الد معظـ مع اختمفتالجنس 

 مػػدارسمتطمبػات إعػػادة اليندسػة لمػػديرم  أنػو ال يكجػػد فػركؽ ذات داللػػة إحصػائية لدرجػػة تػػكافر
كالتػي رأت أنػو ال يكجػد  ،(2010) ، تعزل لمتغير الجػنس، كدراسػة حنػكفككالة الغكث في غزة

مػػػػديرم المػػػػدارس لتطبيػػػػؽ مػػػػدخؿ إعػػػػادة  فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية لصػػػػعكبات التػػػػي تكاجػػػػو
 .تعزل لمتغير الجنس اليندسة في المدارس الحككمية في محافظات الضفة الغربية

( كالتػػي رأت أنػػو ال يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة 2009) دراسػػة بنػػي عيسػػىكػػذلؾ اختمفػػت مػػع 
إحصػػائية حػػكؿ معيقػػات تطبيػػؽ الينػػدرة مػػف كجيػػة نظػػر عمػػداء كميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات 

فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية نتػػائج ىػػذه الدراسػػة ب حيػػث جػػاءت تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس، األردنيػػة
تعػػزل لمتغيػػر  فػػي المػػدارس الحككميػػة بمحافظػػات غػػزة لمعكقػػات تطبيػػؽ مػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة

 .الجنس، كلصالح اإلناث

 الفرض الثاني من فروض الدراسة: 
 صــائيًا عنــد مســتوى الداللــةإح دالــة فــروق ال توجــد أنــو يػػنص الفػػرض الثػػاني عمػػى:

 α ≤ 0.05) ) تطبيق ىندسة  معوقات جميا حول الدراسة عينة أفراد بين متوسط تقديرات
 لمتغير المؤىل العممي. تبعا العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات غزة

 " كالجػػػدكؿ T. testكلمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذا  الفػػػرض قػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخداـ اختبػػػار "
 يكضح ذلؾ: لتاليا
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 (5-8جدول )

متغير المؤىل العممي وقيمة "ت" لالستبانة تعزى ل ،واالنحرافات البعدية ،المتوسطات
 دراسات عميا( )بكالوريوس،

االنحراف  المتوسط العدد  المجال
 البعدي

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

المعكقات  المجــال األول:
اإلدارية التي تحكؿ دكف 

 يندسةالإعادة  مدخؿ يؽبتط

 10.613 70.852 311 بكالكريكس
غير دالة  0.337 0.961

 11.008 72.105 86 دراسات عميا إحصائية
المعكقات  المجــال الثاني:

البشرية التي تحكؿ دكف 
 يندسةالإعادة  مدخؿ يؽتطب

 10.749 68.068 311 بكالكريكس
غير دالة  0.413 0.819

 11.274 69.151 86 يادراسات عم إحصائية
المعكقات  المجــال الثالث:

التقنية التي تحكؿ دكف 
 يندسةالإعادة  مدخؿ تطبيؽ

 6.900 35.682 311 بكالكريكس
غير دالة  0.648 0.457

 6.468 35.302 86 دراسات عميا إحصائية
المعكقات  المجــال الرابا:

المالية التي تحكؿ دكف 
 دسة ينالإعادة  مدخؿ تطبيؽ

 5.702 42.894 311 بكالكريكس
غير دالة  0.309 1.018

 5.280 42.198 86 دراسات عميا إحصائية

غير دالة  0.707 0.376 27.287 217.495 311 بكالكريكس الدرجة الكمية
 28.477 218.756 86 دراسات عميا إحصائية

 1.96( = 0.05ة )( كعند مستكل دالل395قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 2.58( = 0.01( كعند مستكل داللة )395قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة اقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية في 
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة " :، كىذا يدؿ عمىجميا المجاالت والدرجة الكمية لالستبانة

 ."لمؤىل العمميا إحصائية تعزل لمتغير

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
األسػػاليب  فػػي العمػػؿ اإلدارم، كيسػػتخدمكف نفسػػيا الػػدكرات فجميػػع مػػديرم المػػدارس يتمقػػك  .1

 ، التي تراىا اإلدارة العميا، بغض النظر عف المؤىؿ العممي.نفسيا اإلدارية
ة، ممػػا ظػػركؼ إداريػػة متقاربػػبمختمػػؼ مػػؤىالتيـ العمميػػة يكاجػػو مػػديرم المػػدارس الحككميػػة  .2

 يجعؿ قدراتيـ اإلدارية في ممارسة العمؿ اإلدارم لممدارس متقاربة.
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كثيػػر مػػف مػػديرم المػػدارس الحاصػػميف عمػػى مؤىػػؿ عممػػي ماجسػػتير فػػأعمى تكػػكف تخصصػػات  .3
 اإلدارة التربكيػػػػػػة، ممػػػػػػا ال يعنػػػػػػي بالضػػػػػػركرة ىالتيـ فػػػػػػي مجػػػػػػاالت عمميػػػػػػة أخػػػػػػرل غيػػػػػػر مػػػػػػؤ 

تقانيـ األساليب اإلدارية الحدي  ثة المستخدمة في مجاؿ العمؿ اإلدارم.إلماميـ، كا 
حداثة مكضكع اليندسة اإلدارية، عمى جميع مديرم المدارس بغض النظر عف مؤىالتيـ  .4

 العممي، كقمة المعمكمات المتكفرة لدييـ حكؿ ىذا المكضكع.

في متكسط  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عدـ حكؿ ىذه الدراسة نتائج كيرل الباحث أف
 دراسة بني عيسى اتفقت مع نتائج تعزل لمتغير المؤىؿ العممي قد د العينةتقديرات افرا

(، كالتي رأت أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، حكؿ معيقات تطبيؽ اليندرة مف 2009)
 .كجية نظر عمداء كميات التربية في الجامعات األردنية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

في متكسط تقديرات  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عدـ حكؿكاختمفت نتائج ىذه الدراسة 
 رأت أنو(، كالتي 2012) دراسة أبك رحمةمع نتائج  تعزل لمتغير المؤىؿ العممي افراد العينة

يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لدرجة تكافر متطمبات إعادة اليندسة لمديرم مدارس ككالة 
لصالح الدكتكراه عف الماجستير، كالبكالكريكس تعزل لمتغير المؤىؿ العممي الغكث في غزة، 
إحصائية لدرجة  يكجد فركؽ ذات داللةرأت أنو ( كالتي 2010) ، كدراسة حنكفعف الماجستير

ممارسة مدخؿ إعادة اليندسة في المدارس الحككمية في محافظات الضفة الغربية تعزل 
كالتي  ،(2009) الديحاني مف بكالكريكس(، كدراسةلمتغير المؤىؿ العممي، كلصالح )أعمى 

حكؿ معيقات تطبيؽ اليندرة في مدارس الككيت  ضان كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيةرأت أي
 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

 الفرض الثالث من فروض الدراسة: 
 إحصائيًا عند مستوى الداللة دالة فروق ال توجد أنو ينص الفرض الثالث عمى:

 α ≤ 0.05) ) تطبيق ىندسة  معوقات جميا حول الدراسة عينة أفراد قديراتبين متوسط ت 
 لمتغير سنوات الخدمة تبعا العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات غزة

 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم  ،اإلدارية 
One Way ANOVA يكضح ذلؾ: التالي، كالجدكؿ 
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 (5-9جدول )
 ،وقيمة "ف" ،ومتوسط المربعات ،ودرجات الحرية ،ومجموع المربعات ،مصدر التباين

 ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات الخدمة اإلدارية.

مصدر  المجال
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

عكقات المجػػاؿ األكؿ: الم
اإلدارية التي تحكؿ دكف 

إعادة  مدخؿ تطبيؽ
 ىندسة العمميات اإلدارية

بيف 
 671.184 2 1342.369 المجمكعات

دالة عند  0.003 6.013
داخؿ  0.01

 111.621 394 43978.583 المجمكعات
  396 45320.952 المجمكع

المجػػاؿ الثاني: المعكقات 
البشرية التي تحكؿ دكف 

ادة ىندسة تطبيؽ إع
 العمميات اإلدارية

بيف 
 536.697 2 1073.394 المجمكعات

دالة عند  0.010 4.635
داخؿ  0.01

 115.803 394 45626.334 المجمكعات
  396 46699.728 المجمكع

المجػػاؿ الثالث: المعكقات 
التقنية التي تحكؿ دكف 
تطبيؽ إعادة ىندسة 

 العمميات اإلدارية

بيف 
 331.076 2 662.151 المجمكعات

7.386 
 

0.001 
 

دالة عند 
داخؿ  0.01

 44.825 394 17661.169 المجمكعات
  396 18323.320 المجمكع

المجػػاؿ الرابع: المعكقات 
المالية التي تحكؿ دكف 
تطبيؽ إعادة ىندسة 

 العمميات اإلدارية

بيف 
 169.897 2 339.793 المجمكعات

5.513 
 

0.004 
 

دالة عند 
داخؿ  0.01

 30.817 394 12142.000 المجمكعات
  396 12481.793 المجمكع

 الدرجة الكمية

بيف 
 6426.138 2 12852.277 المجمكعات

8.822 
 

0.000 
 

دالة عند 
داخؿ  0.01

 728.438 394 287004.403 المجمكعات
  396 299856.680 المجمكع
 4.66( =  0.01كعند مستكل داللة ) (2،394ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
  3.02( = 0.05( كعند مستكل داللة )2،394ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

 

يتضح مف الجدكؿ السػابؽ أف قيمػة "ؼ" المحسػكبة اكبػر مػف قيمػة "ؼ" الجدكليػة عنػد 
أم أنػػو تكجػػد فػػركؽ والدرجــة الكميــة لالســتبانة،  ،جميــا المجــاالت( فػػي 0.05مسػػتكل داللػػة )

كلمعرفة اتجػاه الفػركؽ قػاـ الباحػث ، سنوات الخدمة اإلداريةداللة إحصائية تعزل لمتغير ذات 
 باستخداـ اختبار شيفيو البعدم كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:
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 (5-11جدول )
   يوضح اختبار شيفيو  في المجــال األول: المعوقات اإلدارية التي تحول دون تطبيق 

 ية تعزى لمتغير سنوات الخدمة اإلداريةإعادة ىندسة العمميات اإلدار 

 
 سنوات 11اكثر من  سنوات 11-5من سنوات 5اقل من 

69.500 73.556 69.834 
 سنوات 5اقل من 

69.500 
0   

 سنوات 11-5من
73.556 

*4.056 0  

 سنوات 11اكثر من 
69.834 

0.334 *3.721 0 

 0.01*دالة عند 

 ،سنكات (10-5)كمف  ،سنكات (5)ف األقؿ مف يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بي  
 ،سنكات (10)كاألكثر مف  ،سنكات (10-5)سنكات، كمف  (10-5)الخدمة مف سنكات لصالح 
 سنكات، كلـ يتضح فركؽ في سنكات الخدمة األخرل. (10-5)مف  الخدمةسنكات  لصالح

 (5-11جدول )
ية التي تحول دون تطبيق إعادة يوضح اختبار شيفيو  في المجــال الثاني: المعوقات البشر 

 ىندسة العمميات اإلدارية تعزى لمتغير سنوات الخدمة اإلدارية

 
 سنوات 11اكثر من  سنوات 11-5من سنوات 5اقل من 

66.903 70.479 67.127 
 سنوات 5اقل من 

66.903 
0   

 سنوات 11-5من
70.479 

*3.576 0  

 سنوات 11اكثر من 
67.127 

0.224 *3.352 0 

 0.01دالة عند *
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 ،سنكات (10-5)كمف  ،سنكات (5)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف األقؿ مف   
 ،سنكات (10)كاألكثر مف  ،سنكات (10-5)سنكات، كمف  (10-5)الخدمة مف سنكات لصالح 
 سنكات، كلـ يتضح فركؽ في سنكات الخدمة األخرل. (10-5)الخدمة مف سنكات  لصالح

 

 (5-12جدول )
ضح اختبار شيفيو  في المجــال الثالث: المعوقات التقنية التي تحول دون تطبيق إعادة يو 

 ىندسة العمميات اإلدارية تعزى لمتغير سنوات الخدمة اإلدارية

 سنوات 11اكثر من  سنوات 11-5من سنوات 5اقل من  
34.139 37.278 34.845 

 سنوات 5اقل من 
 34.139 

0   

 سنوات 11-5من
37.278  

*3.139 0  

 سنوات 11اكثر من 
 34.845 

0.706 *2.432 0 

 0.01*دالة عند 
 ،سنكات (10-5)كمف  ،سنكات (5)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف األقؿ مف   
 ،سنكات (10)كاألكثر مف  ،سنكات (10-5)سنكات، كمف  (10-5)الخدمة مف سنكات لصالح 
 كلـ يتضح فركؽ في سنكات الخدمة األخرل. سنكات، (10-5)الخدمة مف سنكات  لصالح

 

 (5-13جدكؿ )
يوضح اختبار شيفيو  في المجــال الرابا: المعوقات المالية التي تحول دون تطبيق إعادة 

 ىندسة العمميات اإلدارية تعزى لمتغير سنوات الخدمة اإلدارية

 
 سنوات 11اكثر من  سنوات 11-5من سنوات 5اقل من 

41.806 43.958 42.149 
 سنوات 5اقل من 

41.806 
0   

 سنوات 11-5من
43.958 

*2.153 0  

 سنوات 11اكثر من 
42.149 

0.344 *1.809 0 

 0.01*دالة عند 
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 ،سنكات (10-5)كمف  ،سنكات (5)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف األقؿ مف   
 ،سنكات (10)مف  كاألكثر ،سنكات (10-5)سنكات، كمف  (10-5)الخدمة مف سنكات لصالح 
 سنكات، كلـ يتضح فركؽ في سنكات الخدمة األخرل. (10-5)الخدمة مف سنكات  لصالح

 (5-14جدكؿ )
 يوضح اختبار شيفيو  في الدرجة الكمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة اإلدارية

 
 سنوات 11اكثر من  سنوات 11-5من سنوات 5اقل من 

212.347 225.271 213.956 
 واتسن 5اقل من 

212.347 
0   

 سنوات 11-5من
225.271 

*12.924 0  

 سنوات 11اكثر من 
213.956 

1.609 *11.315 0 

 0.01*دالة عند 
 ،سنكات (10-5)كمف  ،سنكات (5)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف األقؿ مف   
 ،اتسنك  (10)كاألكثر مف  ،سنكات (10-5)سنكات، كمف  (10-5)الخدمة مف سنكات لصالح 
 سنكات، كلـ يتضح فركؽ في سنكات الخدمة األخرل. (10-5)الخدمة مف سنكات  لصالح

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
سنكات، تغيب عنيـ الخبرة  (5)أف مديرم المدارس الذيف تقؿ سنكات الخدمة اإلدارية عف  .1

يػػة التػػي ار اإلداريػػة، كيميمػػكف إلػػى الثبػػات فػػي عمميػػـ اإلدارم، كااللتػػزاـ بحرفيػػة الػػنظـ اإلد
 سػػػػػػعيا مػػػػػػنيـ إلثبػػػػػػات جػػػػػػدارتيـ فػػػػػػي إدارة المػػػػػػدارس أمػػػػػػاـ اإلدارة  ؛تفرضػػػػػػيا اإلدارة العميػػػػػػا

ؿ إعػػػادة اليندسػػػة سػػػتكاجييـ عنػػػد ممارسػػػة مػػػدخالتػػػي معكقػػػات لم فجػػػاءت تقػػػديراتيـ العميػػػا،
 .بدرجة منخفضة

 (10) إلػػػى (5)مػػػا بػػػيف  المػػػدارس الػػػذيف تتػػػراكح سػػػنكات الخدمػػػة اإلداريػػػة لػػػدييـمػػػديرم  إف .2
كلديػو طمػكح إلػى  ،كأكثػر إلمامػان بتفاصػيؿ العمػؿ ،سنكات أكثر حػرص عمػى تطػكير الػذات

مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة بما فييا مدخؿ إعادة اليندسة في تطػكير  كاالستفادة ،التغيير



122 

 

فجػػػاءت تقػػديراتيـ لممعكقػػػات التػػي سػػػتكاجييـ عنػػد ممارسػػػة مػػدخؿ إعػػػادة  ،اإلدارم ـعمميػػ
 عة.اليندسة بدرجة مرتف

سػػنكات، تقػػؿ رغبػػاتيـ فػػي  (10)إف مػػديرم المػػدارس الػػذم تزيػػد سػػنكات الخدمػػة لػػدييـ عػػف  .3
المفػػػاىيـ كال يحرصػػػكف عمػػػى تطػػػكير  ،التغييػػػر، كيميمػػػكف إلػػػى اإلدارة التقميديػػػة فػػػي العمػػػؿ

ألنيػػـ يعتبػػركف أنفسػػيـ تجػػاكزكا ىػػذه المرحمػػة بحكػػـ سػػنكات الخدمػػة  ؛اإلداريػػة التػػي لػػدييـ
تقديراتيـ لممعكقات التي سػتكاجييـ عنػد ممارسػة مػدخؿ إعػادة اليندسػة  فجاءتالكبيرة ليـ 

 بدرجة منخفضة.

فػػي متكسػػط  كيػػرل الباحػػث أف نتػػائج ىػػذه الدراسػػة حػػكؿ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية
دراسػػػػػػة قػػػػػػد اتفقػػػػػػت مػػػػػػع نتػػػػػػائج عػػػػػػدد سػػػػػػنكات الخدمػػػػػػة تعػػػػػػزل لمتغيػػػػػػر  تقػػػػػػديرات أفػػػػػػراد العينػػػػػػة

مػػدخؿ إعػػادة  فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لدرجػػة ممارسػػة كالتػػي رأت أنػػو يكجػػد ،(2010)حنػػكف
متغيػػػر عػػػدد سػػػنكات اليندسػػػة فػػػي المػػػدارس الحككميػػػة فػػػي محافظػػػات الضػػػفة الغربيػػػة تعػػػزل ل

كالتي رأت أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتطمبػات  ،(2010) الخدمة، كدراسة الشكبكي
 ، كدراسػػػػػة د سػػػػػنكات الخدمػػػػػةإعػػػػػادة اليندسػػػػػة فػػػػػي الجامعػػػػػات الفمسػػػػػطينية تعػػػػػزل لمتغيػػػػػر عػػػػػد

كالتي رأت أيضػان كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية، حػكؿ معيقػات تطبيػؽ  ،(2009) الديحاني
 .اليندرة في مدارس الككيت تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة

(، كالتػي رأت أنػو ال يكجػد فػركؽ ذات داللػة 2009) بني عيسػىكاختمفت مع نتائج دراسة 
بيػػؽ الينػػدرة مػػف كجيػػة نظػػر عمػػداء كميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات إحصػػائية، حػػكؿ معيقػػات تط

(، 2012) دراسػػة أبػػك رحمػػةكاختمفػػت أيضػػان مػػع ، ردنيػػة تعػػزل لمتغيػػر عػػدد سػػنكات الخدمػػةاأل
يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لدرجة تكافر متطمبات إعادة اليندسة لمديرم ال كالتي رأت أنو 

 عدد سنكات الخدمة.ير مدارس ككالة الغكث في غزة، تعزل لمتغ

 الفرض الرابا من فروض الدراسة: 
 إحصـائيًا عنـد مسـتوى الداللـة دالـة فـروق ال توجـد أنـو يػنص الفػرض الرابػع عمػى:    

 α ≤ 0.05) ) تطبيـق  معوقـات جميـا حـول ،الدراسـة عينـة أفـراد بـين متوسـط تقـديرات 
لمتغيـر عــدد  تبعـا ،غــزة فـي المــدارس الحكوميـة فـي محافظـات ،اإلداريـة ىندسـة العمميـات
كلإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ قػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخداـ أسػػػمكب تحميػػػؿ التبػػػايف  ة،الـــدورات التدريبيـــ

 يكضح ذلؾ: التاليكالجدكؿ ، One Way ANOVAاألحادم   
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 (5-15جدول )
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى 

 لمتغير عدد الدورات التدريبية.الداللة تعزى 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

ـــــــــــــــــال األول:  المجـ
المعكقػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػة 
التػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػكؿ دكف 
تطبيؽ إعػادة ىندسػة 

 العمميات اإلدارية

 16.517 2 33.034 بيف المجمكعات

غير دالة  0.866 0.144
 إحصائيان 

داخؿ 
 114.944 394 45287.919 المجمكعات

  396 45320.952 المجمكع
ــــــــال الثـــــــاني : المجـ

المعكقػػػػػػػػات البشػػػػػػػػرية 
التػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػكؿ دكف 
تطبيؽ إعػادة ىندسػة 

 العمميات اإلدارية

 65.353 2 130.706 بيف المجمكعات

غير دالة  0.576 0.553
 إحصائيان 

داخؿ 
 118.195 394 46569.022 المجمكعات

  396 46699.728 المجمكع
ـــــــث: ــــــــال الثال  المجـ
المعكقػػػػػػػػػػات التقنيػػػػػػػػػػة 
التػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػكؿ دكف 
تطبيؽ إعػادة ىندسػة 

 العمميات اإلدارية

 21.487 2 42.974 بيف المجمكعات

غير دالة  0.630 0.463
 إحصائيان 

داخؿ 
 46.397 394 18280.346 المجمكعات

  396 18323.320 المجمكع
ــــــــا: ـــــــــال الراب  المجـ
المعكقػػػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػػػة 
التػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػكؿ دكف 
تطبيؽ إعػادة ىندسػة 

 العمميات اإلدارية

 47.257 2 94.514 بيف المجمكعات

غير دالة  0.224 1.503
 إحصائيان 

داخؿ 
 31.440 394 12387.280 المجمكعات

  396 12481.793 المجمكع

 الدرجة الكمية

 156.174 2 312.348 بيف المجمكعات

غير دالة  0.814 0.205
 إحصائيان 

داخؿ 
 760.265 394 299544.332 المجمكعات

  396 299856.680 المجمكع
 4.66( =  0.01( كعند مستكل داللة )2،394ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
  3.02( = 0.05( كعند مستكل داللة )2،394ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

دكؿ السػػابؽ أف قيمػػة "ؼ" المحسػػكبة أقػػؿ مػػف قيمػػة "ؼ" الجدكليػػة عنػػد يتضػػح مػػف الجػػ
أم أنػو ال تكجػد فػركؽ والدرجة الكمية لالسـتبانة،  ،جميا المجاالت( فػي 0.05مستكل داللة )

 . عدد الدورات التدريبيةذات داللة إحصائية تعزل لمتغير 
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 ويعزو الباحث ذلك إلى:
ضيا كزارة التعميـ تتطرؽ إلى المفاىيـ اإلدارية أف غالبية الدكرات اإلدارية التي تفر  -1

 التقميدية كال تميؿ إلى المفاىيـ اإلدارية الحديثة.
، فمـ تظير فركؽ دالة عم المدارس بعيدان أف الدكرات التي تدرب فييا مدير  -2 ف ىذا المفيـك

 إحصائيان لصالح عدة الدكرات اإلدارية.
 المعكقات المالية،ليس ليا تأثير عمى عدد الدكرات التي يتمقاىا مدير المدرسة ف إ -3

 كالتقنية، كاإلدارية.

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل  عػػدـ كيػػرل الباحػػث أف نتػػائج ىػػذه الدراسػػة حػػكؿ 
(، كالتػػي رأت أنػػو ال 2011) عػػكفدريبيػػة قػػد اتفقػػت مػػع نتػػائج دراسػػة الػػدكرات التعػػدد لمتغيػػر 

 دد الدكرات التدريبية.يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير ع
 

 الفرض الخامس من فروض الدراسة: 
 عند مستوى الداللةفي إحصائيًا  دالة فروق ال توجد أنو ينص الفرض الخامس عمى: 

α ≤ 0.05)تطبيق ىندسة  معوقات جميا حول الدراسة عينة أفراد ( بين متوسط تقديرات
 التعميمي مستوىاللمتغير  تبعا ةالعمميات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات غز 

 مدرسة.لم

 التػالي "  كالجػدكؿT. testكلمتحقػؽ مػف صػحة ىػذا  الفػرض قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار "
 يكضح ذلؾ:

 (5-16جدول )
المتوسطات واالنحرافات البعدية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير مستوى المدرسة 

 )أساسية، ثانوية(

االنحراف  المتوسط العدد  المجال
 البعدي

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

المجػػاؿ األكؿ: المعكقات 
اإلدارية التي تحكؿ دكف 
تطبيؽ إعادة ىندسة 
 العمميات اإلدارية

 9.687 70.369 241 أساسية
غير دالة  0.081 1.750

 12.035 72.288 156 ثانكية إحصائية

المجػػاؿ الثاني: المعكقات 
لتي تحكؿ دكف البشرية ا

تطبيؽ إعادة ىندسة 
 العمميات اإلدارية

 10.492 67.697 241 أساسية
غير دالة  0.168 1.382

 11.375 69.237 156 ثانكية إحصائية
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االنحراف  المتوسط العدد  المجال
 البعدي

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

المجػػاؿ الثالث: المعكقات 
التقنية التي تحكؿ دكف 
تطبيؽ إعادة ىندسة 
 العمميات اإلدارية

 6.723 35.411 241 أساسية
ر دالة غي 0.493 0.687

 6.935 35.891 156 ثانكية إحصائية

المجػػاؿ الرابع: المعكقات 
المالية التي تحكؿ دكف 
تطبيؽ إعادة ىندسة 
 العمميات اإلدارية

 5.027 42.664 241 أساسية
غير دالة  0.727 0.349

 6.432 42.865 156 ثانكية إحصائية

غير دالة  0.143 1.467 25.609 216.141 241 أساسية الدرجة الكمية
 30.144 220.282 156 ثانكية إحصائية

 1.96= (0.05( كعند مستكل داللة )395قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 2.58= (0.01( كعند مستكل داللة )395قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

كليػػة فػػي يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة "ت" المحسػػكبة اقػػؿ مػػف قيمػػة "ت" الجد
كالدرجػػػػة الكميػػػػة لالسػػػػتبانة، كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة  المجػػػػاالتجميػػػػع 

 .مستوى المدرسةإحصائية تعزل لمتغير 

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
 .التعميمية حداثة مفيـك إعادة اليندسة عمى جميع مديرم المدارس، بمختمؼ مستكياتيا .1
مػػػع المػػػدارس بمختمػػػؼ  اإلدارم لتعمػػػيـ فػػػي التعامػػػؿالسياسػػػة المكحػػػدة التػػػي تنتيجيػػػا كزارة ا .2

 مستكياتيا.
الػػػػدكرات التػػػػي تعػػػػدىا كزارة التعمػػػػيـ لتطػػػػكير العمػػػػؿ اإلدارم فػػػػي المػػػػدارس تعطػػػػى لجميػػػػع  .3

 المديريف دكف النظر إلى مستكل المدرسة.

كيػػرل الباحػػث أف نتػػائج ىػػذه الدراسػػة حػػكؿ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل 
(، كالتػػي رأت أنػػو ال يكجػػد 2010) ، قػػد اتفقػػت مػػع نتػػائج دراسػػة حنػػكفالمدرسػػةلمتغيػػر مسػػتكل 

لدرجػػة ممارسػػة مػػديرم المػػدارس الحككميػػة فػػي محافظػػات الضػػفة فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية 
 ممدرسة.ل التعميمي مستكلالتعزل لمتغير الغربية لمدخؿ إعادة اليندسة، 
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 اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة:
"ما سبل الحد من معوقات تطبيق إعادة  ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى:  

 ىندسة العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجية نظر
 " ؟مديري المدارس 

بيػػدؼ  لالسػػتبانة: تػػـ إضػػافة أسػػئمة مفتكحػػة لدراسػػةمػػف أسػػئمة ا كلإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ 
عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ سػػػبؿ الحػػػد مػػػف المعكقػػػات التػػػي تحػػػكؿ دكف تطبيػػػؽ مػػػدخؿ راء اسػػػتطالع آ

  .إعادة اليندسة في المدارس الحككمية بمحافظات غزة

عمػػى: مػػا سػػبؿ الحػػد مػػف المعكقػػات  كالػػذم يػػنص ،سػػؤاؿ المفتػػكح األكؿال كقػػد أجػػاب عمػػى  
ة بمحافظات غزة؟ اإلدارية، التي تحكؿ دكف تطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة في المدارس الحككمي

 .كمديرة ،( مديران 397)البالغ عددىـ ( مف أفراد العينة %74.3أم بنسبة ) ،فردان  (295)

، كالػذم يػنص عمػى: مػا سػبؿ الحػد مػف المعكقػات البشػرية، التػي أما السؤاؿ المفتػكح الثػاني 
فقػػد أجػػاب  تحػػكؿ دكف تطبيػػؽ مػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة فػػي المػػدارس الحككميػػة بمحافظػػات غػػزة؟

 العينة.%( مف أفراد 85.8( فردان، أم بنسبة )341عميو )

كالذم ينص عمى: ما سبؿ الحد مػف المعكقػات التقنيػة  أجاب عمى السؤاؿ المفتكح الثالث،ك  
( 258) التي تحكؿ دكف تطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة في المػدارس الحككميػة بمحافظػات غػزة؟

 %( مف أفراد العينة.65أم بنسبة ) فردان،

كالػػذم يػػنص عمػػى: مػػا سػػبؿ الحػػد مػػف المعكقػػات الماليػػة التػػي  ،السػػؤاؿ المفتػػكح الرابػػع مػػاأ  
تحكؿ دكف تطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة في المػدارس الحككميػة بمحافظػات غػزة؟ فأجػاب عميػو 

  .%( مف أفراد العينة60، أم بنسبة )فردان ( 238)

 المجػػاالت ة فػػيالمفتكحػػ سػػئمةاأل جميػػع صػػر إجابػػات عينػػات الدراسػػة عمػػىقػػاـ الباحػػث بحك   
 :كؿ التاليفي الجدكتمثمت ، األربعة لالستبانة
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 (5-17) جدول
 التكرار االقتراح م

 المقترحة لمتغمب عمى المعيقات اإلدارية السبل
 88 إعطاء مديرم المدارس حرية أكبر في اتخاذ القرارات كاالبتعاد عف مركزية اإلدارة العميا.  .1
 80 الممثمة بكزارة التربية كالتعميـ لمدخؿ إعادة اليندسة في المدارس. دعـ اإلدارة العميا  .2
 40 تبادؿ الخبرات مع التجارب الناجحة في تطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة.  .3
 34 إشراؾ مديرم اإلدارات المدرسية في كضع تصكر لمدخؿ إعادة اليندسة في المدارس.  .4
المدرسػػػية فػػػي كيفيػػػة تكظيػػػؼ تكنكلكجيػػػا  إعطػػػاء دكرات تدريبيػػػة لمعػػػامميف فػػػي اإلدارات  .5

 المعمكمات في العمميات اإلدارية.
28 

 25 تكفير االستقرار لمييئة اإلدارية العاممة داخؿ المدرسة مف التنقالت )الدكرية كالمفاجئة(.  .6
 المقترحة لمتغمب عمى المعيقات البشرية السبل

 97 سة لدل مديرم المدارس.إعداد دكرات تدريبية لتعزيز مفيـك مدخؿ إعادة اليند  .7
 72 إطالع مديرم المدارس عمى نماذج ىندسة العمميات اإلدارية في المؤسسات األخرل.  .8
 54 تكفير كفاءات إدارية مؤىمة، تستطيع تطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة في المدارس.  .9

نترنت لدل مديرم المدارس.  .10  38 تنمية ميارات الحاسكب، كالتعامؿ مع اال 
 36 قدرة مديرم المدارس عمى تبني مفاىيـ إدارية حديثة لمبعد عف اإلدارة التقميدية.تنمية   .11
 24 تكفير ككادر بشرية لإلدارات المدرسية قادرة عمى استخداـ تقنية المعمكمات.  .12
 20 تعزيز الثقة بيف مديرم المدارس، كالعامميف فييا مف أجؿ تفكيض الصالحيات.  .13

 المعيقات التقنية المقترحة لمتغمب عمى السبل
 70 تزكيد المدارس بمختبرات حاسكب كافية، كمفعمة بشبكة االنترنت.  .14
 50 تكفير قاعات لمكسائؿ التعميمية المتطكرة داخؿ المدرسة.  .15
 48 تكفير مكتبة الكتركنية في المدارس.  .16
 40 تزكيد اإلدارات المدرسة بالبرامج اإلدارية االلكتركنية.  .17
 30 ات مشتركة بيف المدارس.تكفير قاعدة بيان  .18
 20 تطكير البنية التحتية لشبكة االتصاالت المستخدمة في المدارس.  .19

 المقترحة لمتغمب عمى المعيقات المالية السبل
 86 تخصيص اإلدارة العميا لميزانية كافية تسمح بتطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة في المدارس.  .20
 56 ت كالحكافز لتحفيز مديرم المدارس.كضع نظاـ عادؿ ككاضح المعايير لممكافآ  .21
 49 إعطاء مركنة أكبر لمديرم المدارس في التصرؼ في األمكاؿ المدرسية.  .22
 47 زيادة تفعيؿ دكر القطاع الخاص كالمجتمع المحمي في تمكيؿ المدارس.  .23
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 نالحظ التالي: السابقند التـأمل في الجدول ع
التي تحول دون تطبيق مدخل  عيقات اإلداريةالم سبؿ الحد مففي  المقترحاتأعمى أف   

 ،إعطػاء مػديرم المػدارس حريػة أكبػر فػي اتخػاذ القػرارات: "تإعادة اليندسـة فـي المـدارس كانـ
دعـ اإلدارة العميا الممثمػة بػكزارة التربيػة كالتعمػيـ لمػدخؿ  " و كاالبتعاد عف مركزية اإلدارة العميا"

 إعادة اليندسة في المدارس".

فػي ضػمف نتػائج الدراسػة التػي ظيػرت  ،ةمنطقيػ تجػاء لمقترحػاتا هالباحث أف ىذ كيرل      
 :، كالتي أشارت إلى أففي ىذا البعد اإلدارم

إتبػػػاع المركزيػػػة فػػػي اإلدارة، مػػػع التقيػػػد لمػػػديرم المػػػدارس فػػػي تطبيػػػؽ الػػػنظـ التػػػي تفرضػػػيا  .1
 .في المدارستشكؿ درجة صعكبة مرتفعة في تطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة  اإلدارة العميا

مػػف أجػػؿ انجػػاز التحػػكؿ مػػف  ،لػػدعـ الكامػػؿ مػػف اإلدارة العميػػاإلػػى ا اجإف ىػػذا المفيػػـك يحتػػ .2
، كنقػػػػػؿ المفيػػػػػـك لمػػػػػديرم المػػػػػدارس المركزيػػػػػة إلػػػػػى المكازنػػػػػة بػػػػػيف المركزيػػػػػة كالالمركزيػػػػػة

 كتخصيص الدعـ المالي الالـز لمنجاح.

تحول دون تطبيق مدخل إعـادة  التي المعيقات البشرية مػف حدمقترحة لمأعمى حمكؿ أما   
عػادة اليندسػة لػدل "إعػداد دكرات تدريبيػة لتعزيػز مفيػكـ مػدخؿ إاليندسة في المـدارس كانـت: 

"إطػػػػالع مػػػػديرم المػػػػدارس عمػػػػى نمػػػػاذج ىندسػػػػة العمميػػػػات اإلداريػػػػة فػػػػي و، "مػػػػديرم المػػػػدارس
 المؤسسات األخرل".

ج الدراسػة التػي ظيػرت فػي في ضمف نتػائ ةمنطقي تجاء تحاقتر لما هكيرل الباحث أف ىذ 
 ىذا البعد البشرم، كالتي أشارت إلى:

صصػػػػة بمػػػػدخؿ إعػػػػادة قمػػػػة عػػػػدد الػػػػدكرات اإلداريػػػػة التػػػػي قامػػػػت بيػػػػا كزارة التعمػػػػيـ، كالمتخ" .1
زل لمتغيػر عػػدد تعػعػدـ كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيا  ،دراسػةالنتػائج  ، حيػث أظيػرت"اليندسػة

 .مديرم المدارسعمى جميع حداثة المفيـك  كىذا يعنيالدكرات التدريبية، 
أخػرل"،  فػي مؤسسػات ليندسػة العمميػات اإلداريػة نمػاذج عمػى قمة إطالع مػديرم المػدارس" .2

 كالتي حصمت عمى أعمى درجة صعكبة في المعيقات البشرية.

التي تحول دون تطبيق مدخل إعادة  تقنيةالمعيقات ال لمحد مفأما أعمى حمكؿ مقترحة 
زكيػػػد المػػػدارس بمختبػػػرات حاسػػػكب كافيػػػة، كمفعمػػػة بشػػػبكة تاليندســـة فـــي المـــدارس كانـــت: 

 االنترنت، تكفير قاعات لمكسائؿ التعميمية المتطكرة داخؿ المدرسة.
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كيػػػػرل الباحػػػػث أف اقتػػػػراح "تزكيػػػػد المػػػػدارس بمختبػػػػرات حاسػػػػكب كافيػػػػة، كمفعمػػػػة بشػػػػبكة 
، كالتػػػي قنػػػيتنتػػػائج الدراسػػػة التػػػي ظيػػػرت فػػػي ىػػػذا البعػػػد ال االنترنػػػت" جػػػاء مخالفػػػان لمػػػا أظيرتػػػو

 إلى: أشارت
ف بشػػبكة انترنػػت، حصػػمت عمػػى أقػػؿ كز  المدرسػػة إلػػي مختبػػرات حاسػػكب مفعمػػة أف افتقػػار  . أ

تكاجػػػو مػػػديرم المػػػدارس، لتطبيػػػؽ مػػػدخؿ إعػػػادة اليندسػػػة، نسػػػبي فػػػي المعيقػػػات التقنيػػػة التػػػي 
 تكسطة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف:كبدرجة صعكبة م

 مازاؿ وذه المختبرات مف قبؿ كزارة التعميـ، إال أنمتأخرا بي اكثير مف المدارس تـ تجييزى .1
%( مػػف مػػديرم 62.4يػػث رأل )مػػف المػػدارس تفتقػػد ىػػذه المختبػػرات، ح رأكبػػ عػػددان  ىنػػاؾ

 افتقارىـ ليذه المختبرات. -في مجاؿ االستبانة الثالث -المدارس 
عمػؿ اإلدارم، كلممعممػػيف، بحيػػث ال ألجيػػزة حاسػكب مخصصػػة لمالمػدارس  افتقػار أغمػػب .2

يكجػػد عنػػد كثيػػر مػػف اإلدارات المدرسػػية سػػكل جيػػاز حاسػػكب كاحػػد مخصػػص لسػػكرتير 
 المدرسة.

التػػػػي تػػػػـ تجييزىػػػػا بيػػػػذه  عنػػػػد بعػػػػض المػػػػدارس عػػػػدـ كفايػػػػة أجيػػػػزة الحاسػػػػكب المتػػػػكفرة .3
 أماـ أعداد الطمبة. المختبرات

يعػد  ،ل كثير مف مػديرم المػدارس أف كجػكد ىػذه المختبػرات بشػكؿ كػافي فػي المػدارسير  .4
 كلكيات لممدرسة أكثر مف أم معيؽ تقني آخر.مف األ

مػػع  ء طبيعيػػان فجػػا ،أمػػا اقتػػراح " تػػكفير قاعػػات لمكسػػائؿ التعميميػػة المتطػػكرة داخػػؿ المدرسػػة" . ب
كثيػػػر مػػػف المػػدارس إلػػػى قاعػػػات لمكسػػػائؿ التعميميػػػة  افتقػػػارأشػػػارت إلػػى نتػػائج الدراسػػػة التػػػي 

 كحصمت عمى درجة صعكبة عالية. ،المتطكرة داخؿ المدرسة

التــي تحــول دون تطبيــق مــدخل مػػا أعمػػى حمػػكؿ مقترحػػة لمتغمػػب عمػػى المعيقػػات الماليػػة أ
"تخصػػيص اإلدارة العميػػا لميزانيػػة كافيػػة تسػػمح بتطبيػػؽ إعــادة اليندســة فــي المــدارس كانــت: 

"إعطػاء مركنػة أكبػر لمػديرم المػدارس فػي التصػرؼ فػي  ومدخؿ إعادة اليندسة فػي المػدارس" 
 األمكاؿ المدرسية".

في ضمف نتػائج الدراسػة التػي ظيػرت فػي  ةمنطقي تجاء المقترحات هل الباحث أف ىذكير  
 ، كالتي أشارت إلى:المالي مجاؿىذا ال

عمػػى ىػػذه الفقػػرة حصػػمت حيػػث ، "المدرسػػية لػػإلداراتكجػػكد بنػػكد محػػددة لصػػرؼ األمػػكاؿ " .1
إعػادة لتطبيػؽ مػدخؿ  ، في المعيقات الماليػة أمػاـ مػديرم المػدارسدرجة صعكبة عالية جدان 

 .اليندسة
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 ،"ضػػػػعؼ الميزانيػػػػة المخصصػػػػة لتطبيػػػػؽ إعػػػػادة ىندسػػػػة العمميػػػػات اإلداريػػػػة فػػػػي المػػػػدارس" .2
أماـ مػديرم  عمى درجة صعكبة عالية جدا، في المعيقات المالية أيضان  ىذه الفقرة حصمتك 

 لتطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة. المدارس

 ويمكن تمخيص النتائج التي توصل إلييا الباحث كما يمي:
النسػػػبة لممعكقػػػات التػػػي تكاجػػػو مػػػديرم المػػػدارس عنػػػد تطبيػػػؽ مػػػدخؿ إعػػػادة اليندسػػػة، فقػػػد ب .1

(، 72.59(، كبػػكزف نسػػبي )217.76أظيػػرت النتػػائج أف المتكسػػط الكمػػي لإلجابػػات بمػػغ )
 أم بدرجة مرتفعة.

 ، فقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: ةلمجاالت االستبانكبالنسبة 
معكقات المالية التػي تحػكؿ دكف تطبيػؽ إعػادة ىندسػة العمميػات حصؿ المجاؿ الرابع: "ال .أ 

%(، 85.49اإلداريػػػة" عمػػػى المرتبػػػة األكلػػػى، حيػػػث بمػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػػبي )
 (، ككانت درجة المعكؽ عالية جدان.42.74كبمتكسط حسابي )

حصػػػػؿ المجػػػػػاؿ الثالػػػػػث: "المعكقػػػػػات التقنيػػػػػة التػػػػي تحػػػػػكؿ دكف تطبيػػػػػؽ إعػػػػػادة ىندسػػػػػة  .ب 
ت اإلداريػػػػػػة" عمػػػػػػى المرتبػػػػػػة الثانيػػػػػػة، حيػػػػػػث بمػػػػػػغ المتكسػػػػػػط الحسػػػػػػابي النسػػػػػػبي العمميػػػػػػا

 (، ككانت درجة المعكؽ عالية.35.59%(، كبمتكسط حسابي )71.20)
حصػػػػػؿ المجػػػػػاؿ األكؿ: "المعكقػػػػػات اإلداريػػػػػة التػػػػػي تحػػػػػكؿ دكف تطبيػػػػػؽ إعػػػػػادة ىندسػػػػػة   .ج 

النسػػػػػػبي العمميػػػػػػات اإلداريػػػػػػة" عمػػػػػػى المرتبػػػػػػة الثالثػػػػػػة، حيػػػػػػث بمػػػػػػغ المتكسػػػػػػط الحسػػػػػػابي 
 (، ككانت درجة المعكؽ عالية.71.12%(، كبمتكسط حسابي )71.12)

حصػػػػؿ المجػػػػاؿ الثػػػػاني: "المعكقػػػػات البشػػػػرية التػػػػي تحػػػػكؿ دكف تطبيػػػػؽ إعػػػػادة ىندسػػػػة   .د 
العمميػػػػػػات اإلداريػػػػػػة" عمػػػػػػى المرتبػػػػػػة الرابعػػػػػػة حيػػػػػػث بمػػػػػػغ المتكسػػػػػػط الحسػػػػػػابي النسػػػػػػبي 

 متكسطة.(، ككانت درجة المعكؽ 68.00%(، كبمتكسط حسابي )68.00)
بػػيف متكسػػطات  ((α ≤ 0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  .2

تقػػديرات عينػػة الدراسػػػة، لممعكقػػات التػػي يكاجيكنيػػػا فػػي تطبيػػؽ مػػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة فػػػي 
 المدارس الحككمية بمحافظات غزة، تعزل لمتغير الجنس )ذكر، أنثى( لصالح اإلناث.

( بػػيف متكسػػطات (α ≤ 0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة  تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية .3
تقػػديرات عينػػة الدراسػػػة، لممعكقػػات التػػي يكاجيكنيػػػا فػػي تطبيػػؽ مػػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة فػػػي 

سنكات،  5المدارس الحككمية بمحافظات غزة، تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة )اقؿ مف 
 5خدمػة )مػف سػنكات( لصػالح عػدد سػنكات ال10سنكات، أكثر مػف  10سنكات إلى  5مف 

 سنكات(. 10سنكات إلى 
( بػػيف متكسػػطات (α ≤ 0.05ال تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  .4

تقػػديرات عينػػة الدراسػػػة، لممعكقػػات التػػي يكاجيكنيػػػا فػػي تطبيػػؽ مػػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة فػػػي 
 المػػدارس الحككميػػة بمحافظػػات غػػزة، تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي )بكػػالكريكس، دراسػػات
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دكرات،  6دكرات إلػى  3دكرات ، مػف  3عميا(، أك لمتغير عدد الدكرات التدريبية )اقؿ مف 
 دكرات(، أك لمتغير مستكل المدرسة )أساسية، ثانكية(. 6أكثر مف 

التػػػي تحػػػكؿ دكف تطبيػػػؽ مػػػدخؿ إعػػػادة اليندسػػػة فػػػي  المعيقػػػاتكبالنسػػػبة لسػػػبؿ الحػػػد مػػػف  .5
 أفراد العينة كانت كالتالي: الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظر المدارس

 .إعطاء مديرم المدارس حرية أكبر في اتخاذ القرارات، كاالبتعاد عف مركزية اإلدارة العميا -أ 
 يػـاطالعو إعداد دكرات تدريبية لتعزيز مفيـك مػدخؿ إعػادة اليندسػة لػدل مػديرم المػدارس -ب 

 .في المؤسسات األخرل لوعمى نماذج 
 .كافية سائؿ تكنكلكجيةكك  تزكيد المدارس بمختبرات حاسكب -ج 
مع  تخصيص اإلدارة العميا لميزانية كافية تسمح بتطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة في المدارس -د 

 .إعطاء مركنة أكبر لمديرم المدارس في التصرؼ في األمكاؿ المدرسية
 
المعيقـات فـي تطبيـق مـدخل إعـادة اليندسـة لمـديري المـدارس الحكوميـة  الحـد مـنسبل  

 بمحافظات غزة:
التػي  ،يرل الباحث تقديـ مجمكعة مػف السػبؿ ،في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج 

المعيقػػات فػػي اسػػتخداـ مػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة لمػػديرم المػػدارس الحككميػػة  الحػػد مػػفتيػػدؼ إلػػى 
 بمحافظات غزة:

سػكاء كػاف  اإلدارة العميػا لتطبيػؽ مػدخؿ إعػادة اليندسػة فػي المػدارسالكػافي مػف قبػؿ دعـ ال .1
 .بتخصيص المكازنة الكافية لتطبيقو أك ماليان  ،داريا بتبني ىذا األسمكبإ
، ممػػا يػػكفر الكقػػت، مػػديرم المػػدارس مزيػدا مػػف المركنػػة فػي اتخػػاذ القػػرارات اإلداريػة إعطػاء .2

 كالالمركزية. ،كالتكمفة، كيكجد حالة مف التكازف بيف أسمكب المركزية ،كالجيد
 ،كأىدافػػو ،مػػدارس حػػكؿ مفيػػـك مػػدخؿ إعػػادة اليندسػػةإعػػداد دكرات تدريبػػو مكثفػػة لمػػديرم ال .3

 .ككيفية تطبيقو ،كأىميتو
، حتػى يشػجعيـ ذلػؾ مديرم المدارس في كضع التصكر لعمميػاتيـ اإلداريػةل الكزارة مشاركة .4

 .عمى تغيير نمط أسمكبيـ اإلدارم
 يسػتفيدكا لكػي ؛إطالع مديرم المدارس عمى نماذج إلعادة اليندسة في المؤسسات األخرل .5

 .نتائج نجاحيا كمف ،في كيفية التطبيؽ مف خبرات ىذه المؤسسات
تسػػػػيؿ عمميػػػػات  كأجيػػػػزة الحاسػػػػكب التػػػػي لمػػػػدارس بجميػػػػع الكسػػػػائؿ التكنكلكجيػػػػة،تجييػػػػز ا .6

تسػػػاعد عمػػػى كالتكاصػػػؿ بػػػيف المؤسسػػػات التعميميػػػة، كمػػػع المجتمػػػع المحمػػػي، ك  ،االتصػػػاؿ
 كالعممية التعميمية. ،تطكير العمؿ اإلدارم

يشػػجعيـ عمػػى التغييػػر مػػف  ،كحػػكافز لممػػديريف المتميػػزيف فػػي عمميػػـ اإلدارم ،مػػنح مكافػػآت .7
 .كالرتابة في العمؿ ،كالتخمص مف الركتيف ،كالتطكر ،أجؿ اإلبداع
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 التوصيات
تخصيص مبالغ مالية مكجية باألساس لتطبيؽ مدخؿ إعادة ىندسة العمميػات اإلداريػة فػي  .1

 رم المػػػدارس مركنػػػة أكبػػػر فػػػي التصػػػرؼالمػػػدارس الحككميػػػة بمحافظػػػات غػػػزة، كمػػػنح مػػػدي
 بيذه األمكاؿ.

لتعزيػػػػز مفيػػػػـك مػػػػدخؿ إعػػػػادة اليندسػػػػة عنػػػػد العػػػػامميف فػػػػي  ؛إعطػػػػاء دكرات تدريبيػػػػة مكثفػػػػة .2
 اإلدارات المدرسية، كمعرفة كيفية تطبيقو.

مػػػنح المزيػػػد مػػػف الصػػػالحيات لمػػػديرم المػػػدارس، كفريػػػؽ التطػػػكير اإلدارم المدرسػػػي، ممػػػا  .3
كذلػػؾ مػػف خػػالؿ الحػػد مػػف مركزيػػة العمػػؿ، كالبعػػد عػػف اإلجػػراءات يشػػجعيـ عمػػى التغييػػر، 

، كعػػػػدـ كضػػػػع مػػػػديرم المػػػػدارس فػػػػي قكالػػػػب جامػػػػدة  الركتينيػػػػة، كالتسمسػػػػؿ اإلدارم الصػػػػاـر
 تفرضيا قكانيف الكزارة.

اطػالع مػػديرم المػػدارس عمػػى نمػػاذج لمؤسسػػات ناجحػة فػػي تطبيػػؽ مػػدخؿ إعػػادة اليندسػػة،  .4
 ات، فيساعده عمى االنطالؽ كالتغيير.كاالستفادة بما حققتو ىذه المؤسس

تكظيػػؼ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات فػػي المػػدارس، مػػف أجػػؿ التحػػكؿ مػػف مركزيػػة القػػرار إلػػى شػػبكة  .5
القرارات، مما يعطػي مركنػة أكبػر لمػديرم المػدارس فػي اتخػاذ القػرارات اإلداريػة فػي أم كقػت، 

 أسمكب المركزية كالالمركزية.كالتكمفة، كيكجد حالة مف التكازف بيف  ،مما يكفر الكقت، كالجيد
تكػػػكيف فريػػػؽ إدارم يتخصػػػػص بمتابعػػػة تطبيػػػػؽ مػػػدخؿ إعػػػادة اليندسػػػػة بالمػػػدارس، كيقػػػػدـ  .6

الدعـ، كالمساعدة، كالخبػرة لمػديرم المػدارس مػف أجػؿ ذلػؾ، كعػدـ حػؿ ىػذا الفريػؽ إال بعػد 
 االنتياء مف التطبيؽ. 

كالتكاصػؿ مػع المدرسػة،  ،اؿتسػيؿ عمميػة االتصػ تطكير قاعػدة بيانػات الكتركنيػة لممدرسػة، .7
تػكفر المعمكمػات لكػؿ مػف الطالػب، كالمعمػـ، كاإلدارة المدرسػية، كالمجتمػع ك  كالعامميف فييػا،

 المحمي.
تػػػكفير بػػػرامج إداريػػػة الكتركنيػػػة تمكػػػف اإلدارة المدرسػػػية مػػػف التكاصػػػؿ مػػػع أكليػػػاء األمػػػكر،  .8

 كتزكيدىـ بمستكيات أبناءىـ بصكرة مستمرة.
عاؿ يساعد عمى تطكير ميارات مدير المدرسة، كالعامميف فييا، عمى ف تدريبي نظاـ تطكير .9

 إعػادة مشػركع متطمبػات اسػتخداـ الحاسػكب، كتقنيػات االتصػاؿ اإلدارم االلكتركنػي لػدعـ
 اإلدارية. العمميات ىندسة

نشر مدير المدرسة لثقافة التغيير، كاستخداـ التقنيات الحديثػة بػيف العػامميف فػي اإلدارات  .10
 كاستقطاب الكفاءات البشرية القادرة عمى ذلؾ. المدرسية،

 تكفير مختبرات حاسكب كافية، كمفعمة بشبكة االنترنت، كمخصصة لإلدارات المدرسية. .11
 االزدكاجيػة، لمؤسسػات التعمػيـ بصػكرة مسػتمرة لمبعػد عػف التنظيمػي الييكػؿ مراجعػة .12

 .اإلدارية العمميات دسةىن مفيـك إعادة تطبيؽ كتفعيؿ المتكررة، كالرقابة الزائد، كالركتيف
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مػػػػنح مػػػػديرم المػػػػدارس المتميػػػػزيف بتطبيػػػػؽ مػػػػدخؿ إعػػػػادة اليندسػػػػة مكافػػػػآت تشػػػػجيعية،  .13
 كعالكات، كشيادات تقدير مف دائرة التربية كالتعميـ.

 عمػى ،""الينػدرة اإلداريػة العمميػات ىندسػة إعػادة مجػاؿ فػي المعمقػة الدراسػات إجػراء .14
 .العالي كالتعميـ التعميـ مؤسسات مختمؼ

 الدراسات المستقبمية
 الدراسات المستقبمية التالية: إجراءيقترح الباحث 

 اليندسة في الجامعات الفمسطينية. إعادةمعكقات تطبيؽ مدخؿ  .1
كمػدارس  ،المدارس الحككميػةاليندسة في  إعادةدراسة مقارنة بيف معيقات تطبيؽ مدخؿ  .2

 ككالة االكنركا بمحافظات غزة.
 ي تطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة في التعميـ.دكر تكنكلكجيا المعمكمات ف .3
 .محافظات غزة لمدخؿ إعادة اليندسةب الحككمية مدل ممارسة مديرم المدارس .4
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 المــــــــراجاقائمة 
 أوال: المراجا بالمغة العربية:

الدكلية  تطكير االتصاؿ اإلدارم في مدارس الغكث" :(2012أبك رحمة، أمؿ محمد عمي ) .1
 كمية التربية، ،رسالة ماجستير غير منشورة. "بمحافظات غزة باستخداـ أسمكب اليندرة

 .غزة، فمسطيف :الجامعة اإلسالمية
، دار 1. طالمرجا العممي لتطبيق منيج اليندرة: (2003أحمد، صالح عبد الحفيظ ) .2

 عماف، األردف. كائؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع:
تطوير إدارة التعميم الجامعي في ضوء بعض (: 2007) إسماعيؿ، عمي عبد ربو .3

 . دار الجامعة الجديدة: االسكندرية.ةاالتجاىات المعاصرة دراسة نظرية وتطبيقي
، المجمد الثالث، حديث سمسمة األحاديث الصحيحة(: 1995األلباني، ناصر الديف ) .4

 (، الطبعة األكلى، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع: الرياض.1113)
. راـ اهلل، فمسطين في أرقام(: 2009-2008الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني ) .5

 فمسطيف.
(: "خفض التكاليؼ في مؤسسات التعميـ العالي بإتباع 2007الحارثي، سعاد بنت فيد ) .6

أسمكب ىندسة العمميات اإلدارية". كميات جامعة البنات في المممكة العربية السعكدية 
 ة العربية لدكؿ الخميج: السعكدية.نمكذجان، مكتب التربي

(: "اإلدارة المدرسية الفاعمة لمدرسة المستقبؿ مداخؿ 2007الحربي، قاسـ بني عائؿ ) .7
جديدة لعالـ جديد في القرف الحادم كالعشريف". مكتبة الممؾ فيد الكطنية: المممكة 

 العربية السعكدية.
: عماف. ". دار ابفالطريق إلى التغيير(: "2006الحمادم، عمي ) .8  حـز
نمكذج مقترح إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية كحكسبتيا "(: 2010الدجني، اياد عمي ) .9

  غزة، فمسطيف. :الجامعة اإلسالمية ،دراسة حالة". -في مؤسسات التعميـ العالي
مكانية تطبيقيا في اإلدارة " :(2009الديحاني، سمطاف غالب )  .10 اليندرة اإلدارية كا 

رؤية جديدة نحو تطوير أداء  المنتدى الثاني لممعمم"، كلة الككيتالمدرسية بمدارس د
 الككيت. :جامعة الككيت ،كمية التربية .المعمم

-2118فمسطين في أرقام،(. 2009-2008الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، ) .11
 . راـ اهلل، فمسطيف.2119
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ءات بالمؤسسة (: "دكر اليندرة في تبسيط اإلجرا2013الزىراني، حسيف بف سعيد ) .12
، جامعة نايؼ رسالة ماجستير غير منشورةالعامة لمصناعات الحربية بالخرج". 

 العربية لمعمـك األمنية، الرياض، السعكدية.
دار ، إعادة ىندسة اإلدارة والشركات وأدوات تطبيقيا(. 2002حسف مكسى) ،السر .13

 الرياض.عالـ الكتب، 
 ". دار المسيرة: عماف.ظيمي واإلداريالتطوير التن(: "2008بالؿ خمؼ ) ،السكارنة .14
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة(، نقمة جذرية (: 1996السمطاف، فيد صالح ) .15

 الرياض، السعكدية. في مفاىيم وتقنية اإلدارة.
مطابع  إعادة ىندسة نظم العمل، النظرية والتطبيق.(: 1998السمطاف، فيد صالح ) .16

 الخالد: الرياض، السعكدية.
مطابع  إعادة ىندسة نظم العمل، النظرية والتطبيق.(: 2001السمطاف، فيد صالح ) .17

 الخالد: الرياض، السعكدية.
 جذرية نقمة اليندرة، اإلدارية العمميات ىندسة إعادة" (2002): صالح فيد السمطاف، .18

 السعكدية.، الرياض :الخالد مطابع. "وتقنية اإلدارة مفاىيم في
ورقة عمل مقدمة   ."استراتيجية تطكير العمميات" :(2009صالح ) فيد السمطاف، .19

  ،نكفمبر( 4-1) لممؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي،
 . الرياض، السعكدية :قاعة الممؾ فيصؿ لممؤتمرات

ة (: إدارة التغيير انطالقا مف إعادة اليندسة ىندسة المكارد البشري2009السيد، عالء ) .20
مؤتمر نحو رؤية شاممة لتطوير الموارد دراسة حالة عمى كزارة التربية كالتعميـ العالي. 

 ابريؿ، ديكاف المكظفيف، فمسطيف. 30 البشرية في القطاع العم الفمسطيني،
متطمبات تطبيؽ مدخؿ إعادة ىندسة "(: 2005الشافعي، طارؽ عبد السميع ) .21

 ية التجارة، جامعة طنطا، مصر.، كمغير منشورة رسالة ماجستير. "العمميات
(: نحك أداء أفضؿ في القطاع الحككمي في المممكة 2002الشقاكم، عبد الرحمف ) .22

، ه1441ندوة الرؤية المستقبمية لالقتصاد السعودي حتى عام العربية السعكدية. 
 محكر الشركة بيف القطاعيف العاـ كالخاص، معيد اإلدارة العامة، السعكدية.

عادة اليندسة " :(2010جياد إسماعيؿ ) الشكبكي، مازف .23 العالقة بيف نظـ دعـ القرار كا 
 :، جامعة األزىررسالة ماجستير غير منشورة ".في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة

 غزة، فمسطيف.
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". خكارـز العممية اساسيات االدارة الحديثة(: "2005الصباب، كاخركف، احمد عمي، ) .24
 .ية: جدة، السعكدلمنشر كالتكزيع

المعمكمات  مجتمع في إرساء أسس كدكرىا المعرفة : إدارة (2002)عماد الصباغ، .25
 .55-37(، ص ص 2(، العدد )23، المجمد )لممعمومات العربية المجمة . العربي

 اإلدارية ىندسة العمميات إعادة بنكد تطبيؽ (: "درجة2011) كآخركفالطراكنة، سميماف،  .26
مجمة جامعة القدس الرابعة"  لعماف كالتعميـ التربية ةمديري العامميف في أداء تطكير في

 .  311 -268(، ص ص 24(،  العدد )1، المجمد )المفتوحة لألبحاث والدراسات
 كزارة في العامميف أداء لتطكير مقترح نمكذج (2008): "خميفو زايد سالـ الطنيجي،  .27

 إعادة منيجية ضكء في حدة،المت العربية اإلمارات دكلة في العممي كالبحث التعميـ العالي،
 األردف. :العميا لمدراسات العربية عماف جامعة ،دكتوراه رسالة ".اإلدارية ىندسة العمميات

 العمميات ىندسة إعادة"  ( 2004):محمد راشد الحمالي، مرزكؽ، سعد العتيبي،  .28
 مؤتمرمل ورقة عمل مقدمة ".الحاسمة النجاح عكامؿ العاـ القطاع اإلدارية )اليندرة( في

 جامعة ،مايك 17-15بيف الفترة في المنعقد، اإلدارية العموم كمية، لمجودة األول الوطني
 .: السعكديةالممؾ سعكد

. دار استراتيجيات اإلدارة الذاتية لممدرسة والصف(: 2008العجمي، محمد حسيف ) .29
 الميسرة لمنشر كالتكزيع: عماف.

 ". دار كائؿ لمنشر: عماف.االستراتيجية اإلدارة(: "2007الغالبي، طاىر، ككائؿ إدريس ) .30
الثقافة (: "2005الغريب، شبؿ بدراف، سالمو عبد العظيـ، المميجي، كرضا إبراىيـ ) .31

 ". دار الفكر: عماف.المدرسية
(: تفعيؿ مياـ إعادة ىندسة األعماؿ مف منظكر تكنكلكجيا 2009القصيمي، محمد ) .32

، مقدمة لممؤتمر العممي الثالث ورقة عملالمعمكمات كاالتصاالت مدخؿ تكاممي. 
لكمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية، جامعة العمكـ التطبيقية الخاصة، تحت عنكاف "إدارة 

 منظمات األعماؿ: التحديات العالمية المعاصرة": عماف.
جراءات العمل"(: 2002المكزم، مكسى ) .33  ، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر:"التنظيم وا 

 عماف.
دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع: . األرجونوميكا: ىندسة البشر(: 2007رقية )المعايطة،  .34

 ، األردف.عماف
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(: "تطكير أداء العامميف في كزارة التربية 2010) فرحاف المعايطة، رقية عدناف   .35
". مجمة BPRكالتعميـ األردنية لزيادة كفاءتيـ في ضكء منيجية إعادة ىندسة العمميات 

 (.1(،عدد)2مجمد) التربوية والنفسية، جامعة أم القرى لمعموم
"معكقات اإلشراؼ التربكم كما يراه المشرفكف  :(1997المغيدم، الحسف محمد ) .36

: ، جامعة قطررسالة ماجستير غير منشورة .كالمشرفات في محافظة اإلحساء التعميمية"
  قطر.

ـ لإلنتاج كالفعالية (: "إعادة ىندسة التعميـ لمتنمية المستدامة: التعمي2002النجار، فريد ) .37
مؤتمر السنوي السابا إدارة األزمة التعميمية في ورقة عمل مقدمة لماإلنسانية". 

 أكتكبر، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، مصر. 16، مصر
لمتعامل ما العولمة  إعادة ىندسة العمميات وىيكمة الشركات(: 2005النجار، فريد ) .38

 كلى، دار طيبة لمنشر كالتكزيع: القاىرة، مصر. . الطبعة األوالحروب التجارية الجديدة
. دار "إدارة المنشآت المعاصرة"(: 2009النسكر، مركاف كالشمبي، ىيثـ محمكد )  .39

 الصفاء لمنشر كالتكزيع: عماف، األردف.
 . القاىرة ، مصر.التنظيم، اليياكل والسموكيات والنظم(: 2005اليكارم، سيد ) .40
في  التربية كميات عمداء تطبيؽ إمكانية مدل (2009): "فالح محمد ىيثـ عيسى، بني  .41

العمداء  نظر كجية مف تطبيقيا كمعيقات اإلدارية اليندرة لعممية األردنية، الجامعات
 .األردف :اليرمكؾ جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة . "األقساـ كرؤساء

دارة إعادة ىندسة كتصميـ نظـ الع -(: "اليندرة2006تيشكرم، عبد الرحمف) .42 مؿ كا 
 . 1474، العددمجمة الحوار المتمدناألعماؿ". 

موضوعات إدارية متقدمة وتطبيقاتيا في منظمات (: 2009الرب، سيد محمد )جاد  .43
 . الطبعة األكلى، دار الكتب المصرية: القاىرة.األعمال الدولية

إدارة الجامعات ومؤسسات التعميم العالي (: 2010جاد الرب، سيد محمد ) .44
  جامعة قناة السكيس، مصر. الطبعة األكلى يات التطوير ومنياج التحسين.استراتيج

 فرنسي - عربي والتعميم التربية مصطمحات معجم ":(2005 )ميشاؿ  جرجس جرجس، .45
 .بيركت: العربية النيضة دار ، 1) ط (إنجميزي". –
(: "تصكر مقترح لتحقيؽ ضماف الجكدة 2008حساـ الديف، محمد صالح الديف) .46

ماد في المدرسة المتقدمة لتكنكلكجيا المعمكمات باستخداـ مدخؿ إعادة اليندسة". كاالعت
المؤتمر العممي الثاني، "التقويم الشامل وضمان الجودة واالعتماد في التعميم قبل 
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 التربكم، القاىرة.
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ثورة إعادة اليندسة مدخل جديد لمنظومة (: "2007حسيف، سالمة عبد العظيـ ) .48
 . دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية.التعميم"
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 الجمعية تصدرىا عممية متخصصة، مجمة، التربية مجمة ".اليندسة مدخؿ إعادة
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 .253-294ص ص (70( العدد (،47)المجمد  .والتأمين

(: "تصكر مستقبمي إلعادة ىندسة نظـ التعميـ الجامعي 2013صبيح، لينا ) .54
، كمية رسالة دكتوراة غير منشورةالفمسطيني في ضكء متطمبات مجتمع المعرفة". 

 .القاىرةالتربية، جامعة عيف شمس: 
 ىيكمية إلعادة حديثة إستراتيجية المكقع، مف اإلدارة" (2005): مدمح ناصر عامر، .55
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  (15)دالعد الثامنة، السنة ،التعميمية كاإلدارة المقارنة لمتربية المصرية الجمعية تصدرىا
 .148-112ص ص 

(: "نكعية اإلدارة كالحكمة االلكتركنية في العالـ الرقمي". 2003عبد الحفيظ، نائؿ ) .56
 السعكدية. -، المجمد الخامس عشر، الرياضمجمة جامعة الممك سعود
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 المالحق
 
 
 



 

 

 (1الممحق رقم )
 االستبانة بصورتها األولية

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المية _ غزةــالجامعة اإلس
 اـيات العمـــــــــــــــــعمادة الدراس

 ةـــول التربيـــــــــــــــــــــــــة أصـكمي
 ةــــــربويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلدارة الت

 
 اهلل ـا /حفظه  ...........................................................ة /ة الدكتور/السيد

 ،،،وبركاته، اهلل ورمحة عليكن السالم
 تحكيم استبانة /الموضوع

 بويـةاإلدارة التر  -درجـة الماجسـتير  ـص أصـول التربيـة الحصـول عمـ  متطمبـاتل سـتكما ً ا م الباحث بإجراء دراسـةيقو 
بل معوقات تطبيق هندسة العمميات اإلدارية )الهنددرة( يدا المددارس الحكوميدة بمحايظدات سدزة وسد :بعنوان

 ،،الحد منها
 ـص  معوقات تطبيـق نندسـة العمميـات اإلداريـةلمكشف عن  ،الميدانية كأداة لمدراسة ،ستبانةا ولهذا الغرض قد تم بناء

عمـ  عينـة الدراسـة المكونـة مـن مـديري  ا سـتبانة وسـيتم توزيـ  ،المدارس الحكومية بمحا ظات غزة وسبل الحـد منهـا
 .م3102-3102 /لمعام الدراسص مدارس محا ظات غزة

 ،نــذا ا ســتبانه  ــص صــورتها ا وليــة يشــر نص أن أ ــ  بــين يــدي ســعادتكم ــص نــذا المجــال،  تكم الواســعةونظــرًا لربــر 
بداء رأيكم السديدبهدف تحكيمها قبل تطبيقها ميدانيا  من حيث: نحونا ، وا 

 مناسبة الفقرات لممجال الذي تنتمص إليه. -
 صالحية الفقرات وو وحها. -
 بون  ص حذ ها أو إ ا تها.أي  قرات ترغ -
 أي اقتراحات أو مالحظات أررى ترونها مناسبة. -

مـن  يتكـون الجـزء الثـانصء ا ول متغيـرات الدراسـة، و الجـز أن ا ستبانة مكونة من ثالثة أجـزاء، حيـث يشـمل  م  العمم
لمـدارس الحكوميـة مميـات اإلداريـة  ـص اندسة العلمكشف عن معوقات تطبيق ن ،بعة مجا ت قرة، موزعة عم  أر  01

                                              أسئمة مفتوحة لمحد من المعوقات. يتكون من الجزء الثالث أما بقطاع غزة، 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
 الباحث                                                                           



 :  ةمتغيرات الدراس /أوالً  
   )   (             أنث        )   (         ذكر                   الجنس:

 )   (       دراسات عميا    (     )   بكالوريوس            المؤهل العمما:   
  )   ( 01ثر من أك         )   (   01 -5من   )   (       5أقل من  -0           :سنوات الخدمة اإلدارية

 )   (   0أكثر من         )   (     0 -2من   )   (      2أقل من  -0    عدد الدورات اإلدارية التدريبية:
 )   (    ثانوي       )   (    أساسص                      مستوى المدرسة:

 رأيك( يا المربع أو الحقل الذي يناسب الرجاء التكرم بوضع عالمة ) /ثانيا

 رةددددددددالفق م
 والوضوحالمناسبة  االنتماء لممجال

سير  منتمية مالحظات
 منتمية

سير  مناسبة
 مناسبة

 هندسة العمميات اإلدارية إعادةاإلدارية التا تحول دون تطبيق  معوقاتال دال األول:دالمج
المتعمقة بتطبيق مفهوم  قصور الرؤية المستقبمية  .1

 لعميا بوزارة التعميم. إلدارة ادى ال الهندرة
     

نقل مفهوم ل إلى التخطيط السميماإلدارة العميا ايتقار   .2
 . الهندرة لمديري المدارس إلنجاز مشروع التحول

     

دعم اإلدارة العميا بوزارة التعميم إلعادة هندسة ضعف   .3
 .المدارسالعمميات اإلدارية يا 

     

 ص لمشكالتقدرة اإلدارة العميا عمى التشخي ضعف  .4
 الوضع الراهن لإلدارات المدرسية.

     

قصور الرؤية لدى اإلدارة المدرسية يا وضع تصور   .5
 مستقبما لعممياتها اإلدارية.

     

يا تطبيق  تبادل الخبرات مع التجارب الناجحة قمة  .6
 الهندرة.

     

قمة مشاركة مديري المدارس يا التخطيط إلعادة   .7
 ة.هندسة العمميات اإلداري

     

لمديري المدارس  التقيداتباع المركزية يا اإلدارة مع   .8
 النظم التا تفرضها اإلدارة العميا.يا تطبيق 

     

يا هندسة  قمة برامج التدريب لمديري المدارس  .9
 لكيفية التعامل مع التغير.العمميات اإلدارية 

     

 اإلدارة المدرسية عمى إعادة تطويرضعف قدرة   .11
 إلدارية السائدة لدى المعممين.المفاهيم ا

     

بسبب  داخل المدرسة ضعف استقرار الهيئة اإلدارية  .11
 .التنقالت )الدورية| المفاجئة(

     

      .المحايظة عمى الروتين السائد يا إدارة المدرسة  .12



تقييد إعادة هندسة العمميات اإلدارية عمى المشكالت   .13
 التا تواجها المدرسة.

     

ي مدير  نظام تحفيز يعال وعادل لدىار إلى االيتق  .14
 .يشجع عمى اإلبداع المدارس 

     

 ضعف قدرة اإلدارة المدرسية عمى تبنا سياسات   .15
 لتحسين جودة العمل باستمرار.

     

ف تكنولوجيا ضعف اإلدارة المدرسية يا توظي  .16
 .المعمومات

     

      .صعوبة التغيير يا الهياكل التنظيمية يا المدارس  .17
      يا اإلدارات المدرسية. االكتفاء بالنجاحات الجزئية  .18
جماعية عمى حسب  اعتماد معايير تقييم العاممين بصورة  .19

 ي حققته المدرسة.مستوى النجاح الذ
     

      .ي بطريقة موثقةاألداء اإلدار مراجعة انحرايات  قمة  .21
 هندسة العمميات اإلدارية المعوقات البشرية التا تحول دون تطبيق إعادة :دال الثاناالمجد

المسيرة قصور يا الكفاءة اإلدارية لمقوى البشرية   .1
 إلدارة المدارس.

     

وجود ثقاية مقاومة لمتغيير لدى العاممين يا اإلدارة   .2
 .المدرسية

     

 لخصائص العممية باألسس مديري المدارس إلمام قمة  .3
 .الهندرة صروعنا

     

ضعف الوعا لمديري المدارس بجدوى إعادة هندسة   .4
 العمميات اإلدارية.

     

خاص سير مؤهمين لقيادة يريق الهندرة يا تكميف أش  .5
 .المدرسة

     

لهندسة  نماذج عمى المدرسة مدير إطالع قمة  .6
 .أخرى مؤسسات يا العمميات اإلدارية

     

      .ةالتقميدي دارةلإل ارسالمد يمدير  يلم  .7
تردد مديري المدارس يا تبنا مفاهيم إدارية حديثة   .8

 لة.خويًا من التعرض لممساء
     

حسين عممياتهم اإلدارية تفضيل مديري المدارس ت  .9
 .من تغييرها جذرياً  المتبعة بدالً 

     

إهمال مديري المدارس لمقومات الهندرة حيث ال تمثل   .11
 .أولوية ألعمالهم

     

رسة عمى نقاط الضعف يا المد ي المدارسركيز مدير ت  .11
 الهندرة.واتخاذها ذريعة لتعطيل 

     

      ضعف مهارة المغة اإلنجميزية لدى مديري المدارس.  .12



قادرة عمى  بشريةايتقار اإلدارة المدرسية إلى كوادر   .13
 استخدام تقنية المعمومات.

     

يات التا ضعف قدرة مديري المدارس عمى تحديد األول  .14
 تدعم القرار التربوي.

     

ضعف الثقة ما بين مديري المدارس والعاممين يحول   .15
دون تفويض الصالحيات لفريق عمل يقود المدرسة 

 ذاتيًا.

     

التماس مديري المدارس األعذار لممعممين يا حال   .16
 المطموبة منهم. عدم القيام بالمهام

     

المحايظة عمى إرضاء مدير المدرسة لممعممين ب  .17
 مميزاتهم الشخصية يا المدرسة. 

     

اعتماد مديري المدارس عمى التفكير اإلستنتاجا يا   .18
 .معالجة األخطاء اإلدارية

     

لطريقة العممية قا تحديد ايتقار مديري المدارس إلى ا  .19
 المشاكل التخاذ القرار بشأنها.

     

لدى ضعف مهارات الحاسوب والتعامل مع االنترنت   .21
 مديري المدارس.

     

 هندسة العمميات اإلدارية المعوقات التقنية التا تحول دون تطبيق إعادة :الثالثالمجددال 
إلددا قاعدددة بياندددات مشددتركة بددين المددددارس  االيتقددار  .1

تسدددهل تبدددادل المعمومدددات مدددع اقخدددرين يدددا الوقدددت 
 المناسب.

     

شددبكة االتصدداالت  يددا ضددعف مسددتوى البنيددة التحتيددة  .2
 الهندرة.داخل المدارس لتطبيق 

     

تقددادم أجهددزح الحاسددوب المتددويرة يددا المدرسددة بسددبب   .3
 التقدم التقنا السريع.

     

ايتقار المدرسة إلدا مختبدرات حاسدوب مفعمده بشدبكة   .4
 .انترنت

     

 لددددنظم المعمومددددات ضددددعف مسددددايرة اإلدارة المدرسددددية  .5
 لسرعة التغير يا تكنولوجيا المعمومات.

     

ايتقدددددار المدرسدددددة إلدددددا قاعدددددة لموسدددددائل التعميمدددددة   .6
 المتطورة.

     

      ضعف الصيانة والمتابعة لألجهزة داخل المدرسة.  .7
      ايتقار إدارة المدرسة إلا برامج الحماية لمبيانات.  .8
      مكتبة الكترونية. ايتقار المدرسة إلى  .9

تسدداعد عمددى  ى بددرامج الكترونيددةايتقددار المدرسددة إلدد  .11
 .العمل اإلداري ويرتط

     



  

 دددددرةالفقد م
 والوضوحالمناسبة  االنتماء لممجال

سير  منتمية مالحظات
 منتمية

سير  مناسبة
 مناسبة

 هندسة العمميات اإلدارية المعوقات المالية التا تحول دون تطبيق إعادة :لرابعالمجددال ا
لتطبيق إعادة هندسة مخصصة الميزانية ال ضعف  .1

 يات اإلدارية يا المدارس.العمم
     

      .لإلدارات المدرسية صرف األموالوجود بنود محددة ل  .2
نقص المخصصات المالية الالزمة لالستعانة   .3

 بالخبراء يا مجال الهندرة.
     

إلعادة  التدريب برامجالمخصصات المالية ل قمة  .4
 هندسة العمميات اإلدارية.

     

      زة األلكترونية.ارتفاع اسعار بعض األجه  .5
تجهيز مختبرات ضعف الميزانيات المخصصة ل  .6

 حاسوب متطورة يا المدارس.
     

قمة المخصصات المالية الالزمة لتجهيز قاعات   .7
 لموسائل التعميمية يا المدارس.

     

قصور واضح يا نظام المكايآت مما يؤثر سمبا عمى   .8
 .سموك مديري المدارس

     

      القطاع الخاص يا تمويل المدارس.محدودية دور   .9
محدودية الدعم المالا المخصص لمبحوث والدراسات   .11

 يا مجال الهندرة.
     

`` 

 

 األسئمة المفتوحة:  /ثالثا
(  حـول الحمـول اإلداريـة، البشـرية، التقنيـة، الماليـة) نهاية كل مجـال مـن المجـا ت ا ربعـة ص  ،اً مفتوح شممت سؤا ً 

  ص  وء نندسة العمميات اإلدارية. المجال تغمب عم  معوقاتلم ،المقترحة
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

 شكرا على حسن تعاونكن
 الباحث

 ريحان ىشادي يحي



 (2ممحق رقم )

 كشف بأسماء السادة المحكمون

 التخصص المؤسسة التابع لها اسم الدكتور م

 تربٌة الجامعة االسالمٌة فؤاد العاجزأ.د.   .1

 تربٌة الجامعة االسالمٌة د. محمود أبو دفأ.  .2

 تربٌة الجامعة االسالمٌة حمدان الصوفًد.   .3

 تربٌة الجامعة االسالمٌة منور عدنان نجمد.   .4

 تربٌة الجامعة االسالمٌة محمد أبو شقٌرد.   .5

 تربٌة الجامعة االسالمٌة فاٌز شلداند.   .6

 تربٌة الجامعة االسالمٌة ابراهٌم األسطلد.   .7

 تربٌة الجامعة االسالمٌة د. محمد عثمان األغا  .8

 إدارة أعمال الجامعة االسالمٌة سامً ابو الروسد.   .9

 إدارة أعمال الجامعة االسالمٌة أكرم سمورد.   .11

 إدارة أعمال الجامعة اإلسالمٌة وسم اسماعٌل الهبٌلد.   .11

 إدارة أعمال الجامعة االسالمٌة ٌاسر الشرفاد.   .12

 تربٌة  د. لٌنا صبٌح  .13

 إدارة أعمال جامعة األزهر مروان األغاد.   .14

 تربٌة جامعة األقصى ناجً سكرد.   .15

 تربٌة جامعة االقصى رائد الحجارد.   .16

 إدارة أعمال كلٌه فلسطٌن التقنٌة عدوانعماد د.   .17

 إدارة أعمال كلٌة فلسطٌن التقنٌة منصور األٌوبًد.   .18

 لغة عربٌة كلٌة فلسطٌن التقنٌة محمد البحٌصًد.   .19

 لغة عربٌة وزارة التربٌة والتعلٌم خلٌل عبد الفتاح حمادد.   .21

 تربٌة وزارة التربٌة والتعلٌم علً خلٌفةد.   .21

 تربٌة وزارة التربٌة والتعلٌم أٌمن األشقرد.   .22

 تربٌة وزارة التربٌة والتعلٌم جواد محمد الشٌخ خلٌلد.   .23

 تربٌة وزارة التربٌة والتعلٌم عدلً الشاعرد.   .24

 تربٌة وزارة التربٌة والتعلٌم د. أنور شلدان  .25

 إدارة أعمال الجامعة االسالمٌة معتز المغاريأ.   .26

 إدارة أعمال التقنٌةكلٌة فلسطٌن  عاطف الشوٌخ . أ  .27

 



 

 

 (3ممحق رقم )
 االستبانة بصورتيا النيائية

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 اهلل،،، /احفظو    :     ة  /المدير سعادة
 وبركاته، اهلل ورمحة عليكن السالم

 معوقات تطبيق ىندسة العمميات اإلدارية" بعنوان دراسة حول المعمومات لجمع استبانة يديك بينيشرفني أن أضع 
  ")اليندرة( وسبل الحد منيا كومية بمحافظات غزةي المدارس الحف

مجموعة من  الستبانة وتتضمن ،لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربوية وذلك استكمالا 
ىي:  جالتم أربعةالموزعة عمى ي المدارس الحكومية بمحافظات غزة ف إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية المعوقات

ولممساعدة في إتمام ىذه الدراسة  ،(اإلدارية، المعوقات البشرية، المعوقات التقنية، المعوقات الماليةالمعوقات )
( في المربع أو الحقل الذي ثم إبداء رأيكم بوضع عالمة ) ،رجاء التكرم بقراءة عبارات الستبانة قراءة متأنيةال

تفضموا ، و فقط لن تستخدم إل ألغراض البحث العممي ن بو من آراء أو بياناتو عمماا بأن كل ما تدل ،يناسب رأيك
 ،يحتياتأمجل ولكن             بقبول وافر شكري وتقديري عمى اإلجابة عن ىذه الستبانة.

 :الباحث                            
 شادي يحيى ريحان            

 
   :ةمتغيرات الدراس

   (   )   أنثى         )     ( ذكر       الجنس:
   )     ( دراسات عميا )     ( بكالوريوس     المؤىل العممي:            

 )     ( 11أكثر من  )     (    11 - 5من  )     ( 5أقل من  -1 :   سنوات الخدمة اإلدارية
 )     ( 6أكثر من  )     (   6 - 3من  )     (  3أقل من  -1 عدد الدورات اإلدارية التدريبية:

   )     ( ثانوية         )     ( أساسية  :مستوى المدرسة
 

 فىي ومىدروس، مخطىط جىذري، تغييىر إحىداث عمىى تقوم إدارية منيجية وسيمة" :ىي ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة(
 وتصىميم يىةىيكم إعىادة اإلداريىة، فىي المىدارس الحكوميىة بمحافظىات غىزة معتمىدة بىذلك عمىى لمعمميىات التنظيمىي البنىاء

وسىريع فىي  جىذري تحسىين إحىداث بيىد  العاممىة بيىا، الجوىريىة وعمىى الكفىاءات ليىذه المىدارس، اإلداريىة العمميىات
 ". التعميمي المنتج جودة وتحقيق التكمفة، النجاز، وتخفيض سرعة يكفل الممارسات اإلدارية



 

 

 

 سة العمميات اإلداريةالمجال األول: المعوقات اإلدارية التي تحول دون تطبيق إعادة ىند
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  اراتـــــــــــــــالعب .م
      إلدارة العميا بوزارة التعميم. دى ال المتعمقة بتطبيق مفيوم اليندرة قصور الرؤية المستقبمية  .1

      . سافتقار اإلدارة العميا إلى التخطيط السميم لنقل مفيوم اليندرة لمديري المدار   .2

      .دعم اإلدارة العميا بوزارة التعميم إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية في المدارسضعف   .3

      الوضع الراىن لإلدارات المدرسية. قدرة اإلدارة العميا عمى التشخيص لمشكالت ضعف  .4

      قصور الرؤية لدى اإلدارة المدرسية في وضع تصور مستقبمي لعممياتيا اإلدارية.  .5

      .إعادة ىندسة العمميات اإلداريةفي تطبيق  قمة تبادل الخبرات مع التجارب الناجحة  .6

      قمة مشاركة مديري المدارس في التخطيط إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية.  .7

      ا.اتباع المركزية في اإلدارة مع التقيد لمديري المدارس في تطبيق النظم التي تفرضيا اإلدارة العمي  .8

      لكيفية التعامل مع التغير.في ىندسة العمميات اإلدارية  قمة برامج التدريب لمديري المدارس  .9

      ضعف قدرة اإلدارة المدرسية عمى إعادة تطوير المفاىيم اإلدارية السائدة لدى المعممين.  .10

      .المفاجئة( / ضعف استقرار الييئة اإلدارية داخل المدرسة بسبب التنقالت )الدورية  .11

      .المحافظة عمى الروتين السائد في إدارة المدرسة  .12

      يا المدرسة.يتقييد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية عمى المشكالت التي تواج  .13

      .ي المدارس يشجع عمى اإلبداع مدير  االفتقار إلى نظام تحفيز فعال وعادل لدى  .14

      لتحسين جودة العمل باستمرار. عمى تبني سياسات ضعف قدرة اإلدارة المدرسية   .15

      .ف تكنولوجيا المعموماتضعف اإلدارة المدرسية في توظي  .16

      صعوبة التغيير في اليياكل التنظيمية لممدارس.  .17

      في اإلدارات المدرسية. االكتفاء بالنجاحات الجزئية  .18

      ي حققتو المدرسة.ية عمى حسب مستوى النجاح الذجماع اعتماد معايير تقييم العاممين بصورة  .19

      .ي بطريقة موثقةاألداء اإلدار قمة مراجعة انحرافات   .20
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 المجال الثاني: المعوقات البشرية التي تحول دون تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  ــــاراتالعبــــــ م
      المسيرة إلدارة المدارس.قصور في الكفاءة اإلدارية لمقوى البشرية   .1

      .دارة المدرسيةوجود ثقافة مقاومة لمتغيير لدى العاممين في اإل  .2

      .اليندرة وعناصر لخصائص العممية باألسس مديري المدارس إلمام قمة  .3

      ضعف الوعي لمديري المدارس بجدوى إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.  .4

      .خاص غير مؤىمين لقيادة فريق اليندرة في المدرسةتكميف أش  .5

      .أخرى مؤسسات في ليندسة العمميات اإلدارية نماذج عمى المدرسة مدير إطالع قمة  .6

      .ةالتقميدي دارةلإل ارسالمد يمدير  ميل  .7

      لة.تردد مديري المدارس في تبني مفاىيم إدارية حديثة خوفًا من التعرض لممساء  .8

      .من تغييرىا جذرياً  حسين عممياتيم اإلدارية المتبعة بدالً تفضيل مديري المدارس ت  .9

      .إىمال مديري المدارس لمقومات اليندرة حيث ال تمثل أولوية ألعماليم  .10

      اليندرةرسة واتخاذىا ذريعة لتعطيل عمى نقاط الضعف في المد ي المدارستركيز مدير   .11

      ضعف ميارة المغة اإلنجميزية لدى مديري المدارس.  .12

      ى استخدام تقنية المعمومات.قادرة عم بشريةافتقار اإلدارة المدرسية إلى كوادر   .13

      ضعف قدرة مديري المدارس عمى تحديد األوليات التي تدعم القرار التربوي.  .14

ضعف الثقة ما بين مديري المدارس والعاممين يحول دون تفويض الصالحيات لفريق   .15
 عمل يقود المدرسة ذاتيًا.

     

      المطموبة منيم. ل عدم القيام بالميامالتماس مديري المدارس األعذار لممعممين في حا  .16

      إرضاء مدير المدرسة لممعممين بالمحافظة عمى مميزاتيم الشخصية في المدرسة.   .17

      .اعتماد مديري المدارس عمى التفكير اإلستنتاجي في معالجة األخطاء اإلدارية  .18

      كل التخاذ القرار بشأنيا.لطريقة العممية قي تحديد المشاافتقار مديري المدارس إلى ا  .19

      ضعف ميارات الحاسوب والتعامل مع االنترنت لدى مديري المداس.  .20
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 المجال الثالث: المعوقات التقنية التي تحول دون تطبيق ىندسة العمميات اإلدارية.
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبــــــــــــــــــارات م
      .ومات مع اآلخريناالفتقار إلي قاعدة بيانات مشتركة بين المدارس تسيل تبادل المعم  .1

      اليندرة.شبكة االتصاالت داخل المدارس لتطبيق  في لتحتيةضعف مستوى البنية ا  .2

      تقادم أجيزه الحاسوب المتوفرة في المدرسة بسبب التقدم التقني السريع.  .3

       .افتقار المدرسة إلي مختبرات حاسوب مفعمو بشبكة انترنت  .4

      كنولوجيا المعمومات.ضعف مسايرة اإلدارة المدرسية لنظم المعمومات لسرعة التغير في ت  .5

      افتقار المدرسة إلي قاعة لموسائل التعميمة المتطورة.  .6

      ضعف الصيانة والمتابعة لألجيزة داخل المدرسة.  .7

      افتقار إدارة المدرسة إلي برامج الحماية لمبيانات.  .8

      مكتبة الكترونية. افتقار المدرسة إلى  .9

      امج الكترونية تساعد عمى تطوير العمل اإلداري.افتقار المدرسة إلى بر   .10
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 الرابع: المعوقات المالية التي تحول دون تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية.المجال 
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبــــــــــــــــــارات م
      ضعف الميزانية المخصصة لتطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في المدارس.  .1

      رات المدرسية.وجود بنود محددة لصرف األموال لإلدا  .2

      نقص المخصصات المالية الالزمة لالستعانة بالخبراء في مجال اليندرة.  .3

      قمة المخصصات المالية لبرامج التدريب إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية.  .4

      .االلكترونيةبعض األجيزة  أسعارارتفاع   .5

      متطورة في المدارس. ضعف الميزانيات المخصصة لتجييز مختبرات حاسوب  .6

      قمة المخصصات المالية الالزمة لتجييز قاعات لموسائل التعميمية في المدارس.  .7

      قصور واضح في نظام المكافآت مما يؤثر سمبا عمى سموك مديري المدارس.  .8

      محدودية دور القطاع الخاص في تمويل المدارس.  .9

      لمبحوث والدراسات في مجال اليندرة.محدودية الدعم المالي المخصص   .10
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