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Abstract: This study aimed to the recognition of the reality and possibility of engineering management techniques
university according to the staff point's of view.
The sample were (180) staff members (90) of them were males and (85) were females. The tool used for gathering data is
questionnaire contains of (32) section with 8 parts for every field and the four fields are prepared by the researcher The
)study followed the descriptive analytical method. The data obtained were lobulated and analyzed through (SPSS
programmer. The findings sum up that The highest average arithmetic for proposed field is 4.000 with a high degree of
applicability , and the lowest average arithmetic for problems and difficulties is 3.000 with an average of applicability.
Keywords: Engineering Management, Requirements, Najran University Staff.

متطلبات تطبيق الهندسة اإلدارية بجامعة نجران من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
حنان ابراهيم محمد علي
كلية التربية || جامعة نجران || اململكة العربية السعودية
امللخص :هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وإمكانية تطبيق أساليب الهندسة اإلدارية في جامعة نجران من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ،وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس والبالغ عددهم  180منهم  95من اإلناث و 85من الذكور ،تمثلت أدوات
الدراسة في الستبانة من إعداد الباحثة وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي
وصممت استبانة مكونة  32فقره لكل مجال  8فقرات وتم استخدام البرنامج الحصائي  SPSSفي معالجة البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :كانت أعلي معدل املتوسطات الحصائية ملجال التصور املقترح حيث بلغ  4.00وبدرجة انطباق كبيره
وأدني معدل املتوسطات الحسابية ملجال املشكالت والصعوبات حيث بلغ  2.00وبدرجة انطباق متوسطة
الكلمات املفتاحية :الهندسة اإلدارية ،متطلبات ،أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران.

املقدمة
يعيش العالم اليوم في حالة من السباق املحموم لكتساب أكبر قدر من املعرفة الدقيقة ،املستمدة من
العلوم التي تعود إلى تقدم وازدهار الشعوب ،وتساهم في تحقيق أمانيها وطموحاتها في الحياة ،حيث أكدت الدراسات
ً
الحديثة (أن مصير العرب في القرن الحادي والعشرين يتوقف على الكيفية التي سيعدون بها أبناءهم تربويا)( ،)1فهذا
القرن الحادي والعشرين بما يحتويه من ثورة معلوماتية وتقنية متسارعة ومذهلة في شتى املجالت ،لعبت فيه اإلدارة
ً ً
دورا بارزا ،وانحسرت فيها رفعة املستحيل شيئا فشيئا ،وبدأ العالم كله وكأنه قرية صغيرة.
( )1زيادة وآخرون.7 :2003 ،
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وتعد اإلدارة في املحصلة أساس أي نجاح ،ووسيلة تقدم ومنطلق للتنمية مهما كان نوعها ،ولكونها علم وفن
تسعى لتوظيف اإلمكانات املتاحة واستخدامها بأعلى كفاءة ممكنة لتحقيق الهداف (أصبحت اإلدارة تمثل العمود
(.)2
الفقري لنجاح أي عمل من العمال ،فهي تجمع بين العلم والفن)
كما وتعمل واإلدارة على الستخدام المثل للموارد البشرية واملادية لتحقيق الهداف ،واإلدارة عامليا آخذة
بالتطور ويجب مواكبتها ،ودخلت الهندسة اإلدارية وعملياتها كعلم من أوسع ابوابها على املؤسسات وأثبتت نجاحها،
ونظرا ملا تعانيه الجامعات حاليا من ضعف في املخرجات والتي كان سببها املشكالت والصعوبات والثقافات التي ما
زالت تنطلق من خالل أساليب وطرائق قديمة ،ل بد من مواكبة الجامعة للتطورات العاملية العصرية لعلم اإلدارة،
وتحديدا الهندسة اإلدارية التي تنادي بالتحول الجذري للعمليات السائدة في املؤسسات سواء التعليمية وغيرها.
وجامعتنا نجران حالها كحال الجامعات الخرى ،ونظرا لكون الباحثة عضوا في هيئة تدريس الجامعة ،ترغب
في الطالع على الواقع وتحقيق متطلبات التغيير من خالل عمليات الهندسة اإلدارية ،ويتطلب ذلك التعرف على ثقافة
الهندسة اإلدارية في الجامعة ومدى تطبيق أساليبها ،والتعرف على مشكالتها والتصور الدقيق لتطبيق تلك الساليب
من خالل وجهة نظر الفئة املستهدفة التي ستجيب على أسئلة الدراسة وهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وتنظر الباحثة لتلك التصورات أنها نابعة من خبرات وهموم واحساس أعضاء هيئة التدريس ويجب الخذ
بها لالرتقاء بالجامعة وتطويرها.
مشكلة الدراسة
لوحظ في السنوات الخيرة تدني مستوي العملية التعليمية في املؤسسات التعليمية ليس في اململكة وحدها
وإنما في كل البالد العربية ،لذلك دعت الحاجة إلى مراقبة العملية التعليمية حتى يمكن الحد من تدني مخرجات
التعليم ومحاربة الفقر الواضح في العائد من التعليم وتالفي نقص املهارات الالزمة التي يتطلبها سوق العمل من
الخريجين من هذا التعليم.
إن النظرة الفاحصة للممارسات اإلدارية السائدة في مؤسساتنا اليوم توضح أن اإلدارة بوصفها الحالي وما
تعانيه من مشكالت إدارية تمثل عائقا في سبيل أي تطوير تعليمي منشود ،فال تزال مؤسساتنا التعليمية والتربوية
تتمسك بممارسات إدارية تقليدية في التخطيط والتنظيم تحت مظلة املركزية ،باإلضافة إلى عدم وضوح الرؤية عند
التعامل مع حدوث مشاكل وأزمات ،مما يدل أن إدارة مؤسساتنا التعليمة تعاني الكثير من املشكالت عندما تتعرض
لزمات أو مشكالت ،ولكون الباحثة عضوا في هيئة تدريس الجامعة ولديها شعور بوجود مشكلة في املسار التعليمي
ووجود قصور في الساليب اإلدارية التقليدية.
لذلك تولدت لدى الباحثة الرغبة في تطبيق املفاهيم اإلدارية الحديثة التي ستكون طرق للعالج على أساس
أنها وسائل وطرق علمية حديثة بدل من الساليب التقليدية التي لتزال تمارس في معظم مدارسنا( ،يجب علينا أن
ندرك أن تطور النظام التعليمي بحاجة إلى تطوير إدارته ،من خالل استخدام أساليب إدارية حديثة)3
ان الهندرة هي إعادة التفكير بالعمل لتخليصه من ما هو غير ضروري وايجاد طرق افضل للداء حيث تعتمد
على إعادة تصميم العمليات اإلدارية لتحقيق التطوير الجوهري في أداء املؤسسات من خالل السرعة في الداء وجودة
املنتج ،وادخال التقنيات الحديثة ،كما تسهم في إعادة النظر في أسلوب العمل وايجاد حلول جزرية ملشاكل العمل
ومعوقاته وتحقيق طفرات هائلة في معدلت الداء.

( )2الغبري .22 :2012 ،
علي
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للهندرة اإلدارية فوائد عديدة للمجتمع واملؤسسة والفرد لتوفير الوقت والجهد وتنمية روح املسئولية
والتعاون بين الفراد وايجاد افراد قادرين على البداع والبتكار.
أسئلة الدراسة:
بناء على ما سبق؛ تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:
كيف يمكن تحقيق متطلبات تطبيق الهندسة اإلدارية في جامعة نجران من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس؟
ويتفرع منه السئلة التالية:
 -1ما مدى انتشار ثقافة الهندسة اإلدارية بجامعة نجران من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
 -2ما مدى الستفادة الحالية من تطبيق أساليب وأفكار الهندسة اإلدارية بجامعة نجران من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس؟
 -3ما املشكالت والصعوبات التي تواجه تطبيق أساليب وأفكار الهندسة اإلدارية بجامعة نجران من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس؟
 -4هل يوجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى( )0.05≤αتعزى للجنس ،للخبرة ،للمؤهل العلمي على كل من
مجالت الدراسة الربعة :ثقافة الهندسة اإلدارية ،تطبيق أساليبها ،املشكالت والصعوبات ،التصور املقترح
 -5ما التصور املقترح لتطبيق أساليب وأفكار الهندسة اإلدارية بجامعة نجران من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس
أهداف الدراسة:
الهدف الرئيس :التوصل إلى تحقيق متطلبات تطبيق الهندسة اإلدارية في جامعة نجران.
ويتفرع منه الهداف اآلتية:
 -1التعرف على مدى انتشار ثقافة الهندسة اإلدارية في جامعة نجران.
 -2التعرف على مدى الستفادة الحالية من تطبيق أساليب وأفكار الهندسة اإلدارية في جامعة نجران.
 -3التعرف على املشكالت والصعوبات التي تواجه تطبيق أساليب وأفكار الهندسة اإلدارية في جامعة نجران.
 -4التعرف على الفروق الفردية بين املتغيرات واملجالت الربعة.
 -5التعرف على التصور املقترح لتطبيق أساليب وأفكار الهندسة اإلدارية في جامعة نجران.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في حداثة املوضوع والرغبة في تحسين الوضاع اإلدارية السائدة ومحاولة التطبيق
والستفادة من تطبيق أساليب وأفكار الهندسة اإلدارية كاتجاه إداري عالمي حديث( ،ظهر مفهوم إعادة البناء على
نطاق واسع مع بداية نشر مقالة إعادة هندسة العمل ) (reengineering workللخبير مايكل هامر والذي يعمل في
مجال نظم املعلومات ،والتي نشرت في مجلة ( )Harvard business reviewعام  ،1990وكذلك كتابه املشهور إعادة
(.)3
بناء املؤسسة )reengineering the corporationعام )1993

( )3الغا2006 ،م32 :
علي
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ومن الضرورة النهوض بالعملية التعليمية ،من خالل العاملين في مجال اإلدارة بتكوين رؤية خاصة بهم ذات
أبعاد وخطوط إدارية واضحة ومعلنة للسير وفقها وليس كالم شفوي أو خريطة غير محددة املعالم.
ويحتاج النظام تعليمي مهما كان جيد إلى إدارة متطورة ومتطلعة ومطبقة لحدث ما تم التوصل إليه من
أساليب ومفاهيم إدارية حديثة ،والخذ بها والعمل من أجل مواكبة التطوير اإلداري العلمي الحديث ،والخذ بركب
التغيير والتطوير وتبني أساليب إدارية جديدة تهدف إلى تحسين العملية التعليمية ،لالرتقاء بالتعليم الجامعي وإدارة
مؤسساته.
وبالتالي يمكن التوصل إلى تصور مقترح يتبنى تطبيق أساليب وأفكار الهندسة اإلدارية في الجامعة وإفادة
العاملين من إداريين ومعلمين ومتعلمين ومن لهم ارتباط بالجامعة.
حدود الدراسة
 -1الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على واقع الهندسة اإلدارية كمصطلح اداري حديث ،ويتطلب تطبيق
الهندسة اإلدارية في جامعة نجران املزيد من اإلملام بثقافة هذه الهندسة ومدى تطبيق أساليبها وأفكارها،
للتوصل إلى الصعوبات التي تعيق نجاحها ،ووضع التصور املقترح لتطبيق تلك الساليب والفكار.
 -2الحدود الزمانية :العام الدراس ي  ،2019/2018الذي يعاصره أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة نجران ،ويتطلب
منهم الخذ بمتطلبات نجاح عمليات الهندسة اإلدارية.
مصطلحات الدراسة
الهندسة اإلدارية (الهندرة) Reengineering
الهندرة :كلمة عربية مشتقة من دمج كلمتي (هندسة) و(إدارة) .الهندرة أو إعادة هندسة العمليات مفهوم
إداري حديث انطلق في بداية التسعينات من القرن املاض ي (.)1992
عرف مايكل هامر وجميس شامبي الهندرة بأنها البدء من جديد أي من نقطة الصفر ليس إصالح وترميم
الوضع القائم أو إجراء تغييرات تجميلية تترك البنى الساسية كما كانت علية كما ل يعني ترقيع الثقوب لكي تعمل
بصورة أفضل بل يعني التخلي التام عن إجراءات العمل القديمة الراسخة والتفكير بصورة جديدة ومختلفة وكيفية
تصنيع املنتجات أو تقديم الخدمات لتحقيق رغبات العمالء ويشير الباحثان في تعريف أخر ملفهوم الهندرة بأنها "
إعادة التفكير بصورة أساسية وإعادة التصميم الجذري للعمليات الرئيسية باملنظمات لتحقيق نتائج تحسين هائلة في
()4
مقاييس الداء العصرية :الخدمة والجودة والتكلفة وسرعة انجاز العمل "
و يعرفها رولند راست وآخرين بأنها (إعادة تصميم العمليات بشكل جذري بهدف تحقيق طفرات كبيرة في
()5
الداء)
وتعرف الباحثة الهندسة اإلدارية بأنها:

( - )4أللوزي1999- ،م-ص266
( - )5الزعبير ،ابراهيم ،الهندرة في اإلدارة – جامعة املجمعة – السعودية
املوقع اللكترونيhttp: //faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Reengineering%20in%20the%20administratio
علي
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-

-

-

وسيلة إدارية تعتمد إعادة هيكلة وتصميم العمليات اإلدارية الجديدة في اإلدارة بهدف تحقيق تطوير جوهري
أساس ي في أداء اإلدارة وخاصة تخفيض التكلفة وجودة التعليم واستخدام تقنية العمل وتحسين العملية
التعليمية.
إحداث تغيير جذري وشامل في العمليات اإلدارية في الجامعة ،لتحسين أداء العاملين من خالل إرساء
التشاركية ،ومواكبتهم لروح العصر املرتبطة بتكنولوجيا التعليم لتحسين وتطوير واقع العملية التعليمية
التعلمية في الجامعة.
متطلبات تطبيق الهندسة اإلدارية
يقصد بها البرمجيات والجهزة والتصالت وإدارة قواعد البيانات وتكنولوجيا تشغيل املعلومات باملؤسسة

()1
 أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران اجرائيا :مجموعة املدرسين والساتذة في مدرسة أو كلية أو معهديقصد بها في هذا البحث أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران الذين ستطبق عليهم الدراسة للعام الدراس ي
2020-2019م

 -2الطار النظري والدراسات السابقة
ا
أول -الطار النظري:
طرأ عامليا منذ تسعينيات القرن املاض ي ،دخول مدخل الهندسة اإلدارية على املؤسسات املختلفة تاركا أثرا
ملموسا في النجازات املختلفة من خالل سرعة النجاز والتكلفة القليلة والجهد القلّ ،
وسرع في ذلك التكنولوجيا التي
ّ
للتحول الجذري التي ترنو اليه الهندسة اإلدارية من خالل عملياتها ،وكان هذا الحدث العالمي
اصبحت ركيزة اساسية
نقطة جذب وفرصة قابلة لهذا التحول السريع خاصة وان املعوقات واملشكالت كانت تجتاح املؤسسات واملنظمات
العاملية باعتمادها طرائق قديمة في اإلدارة ،وعلى وجه الخصوص ل تزال بعض القيادات يعوزها اإلعداد الجيد
وتفتقر إلى الخبرات واملهارات الفنية واملهنية والتربوية التي تساعدها على القيام بدورها بنجاح وفاعلية ،إذ قد يتم
اختيار هذه العناصر القيادية دون توافر أسس أو معايير موضوعية( .صوص.)119 :2015 ،
ولهذا فان إحداث نقلة نوعية في مخرجات العملية التعليمية ،يتطلب اإلعداد والتأهيل والتدريب الجيد
أثناء العمل ملختلف القيادات باعتبارها أهم عنصر في نجاح أو فشل العملية التعليمية ،باإلضافة إلى الستعانة
باملفاهيم اإلدارية الحديثة وبصفة خاصة الهندسة اإلدارية موضوع هذه الدراسة.
وتعني الهندسة اإلدارية إعادة الهيكلة ،أي إحداث تغييرات جذرية في هذا املجال ملعالجة مشكالت جوهرية
مزمنة ،وهذا التغير بالفعل بدأ ولن يتوقف ويجب مواكبته ،ومن تلك املؤسسات :التعليم سواء املدارس أو التعليم
العالي للجامعات (محجوب  ،)2013وهذا التحول بإعادة هندسة العمليات انطلق من خالل الباحثين (مايكل
ّ
هامر Machl Hammerوجيمس شامبي  )James Champyخاصة وانهم ألفوا كتابا اسمه " ثورة إعادة الهندسة
اإلدارية " عام 1995م ،وقد ّ
عرفا الهندسة اإلدارية :أنها إعادة التفكير والتنظيم الجذري لعمليات املؤسسة بهدف
التحسين الفائق في معايير الداء كالتكلفة والجودة والخدمة والسرعة والتصميم.
ّ
وعرفها (السبكي ومروان )2014 ،بأنها مدخل إداري إلعادة تصميم الخدمة بشكل جذري بهدف التغيير
الساس ي في العمليات لتحقيق الهداف املطلوبة بالسرعة والجودة والتكلفة وغيرهاّ ،
وتعرفها (قوي )2007 ،بأنها
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وسيلة إدارية ومنهجية تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره وتعتمد إعادة هيكلة وتصميم العمليات الساسية
بهدف التطوير الجوهري في أداء املنظمات يكفل سرعة الداء وتخفيض التكلفة وجودة املنتج ،وهناك توضيح ملنهجية
الهندسة اإلدارية ،وهي اختيار الساليب إلعادة الهندسة اإلدارية ،تحديد الهداف ،وتحليل السلوب وتطبيقه وتحليل
املشاكل والقضايا وتحليل التصميم وإعادته ونتائجه ،تخطيط اإلجراءات ،التنفيذ بأسلوب جديد ،مراقبة التنفيذ
.
والتعديل ( نقابة املتخصصين في إدارة املوارد البشرية )2017
ومن املمكن إلقاء الضوء على بعض املفردات لكتاب هامر وشامبي ،فالتحول يكون من اإلجراءات القديمة
إلى الجديدة املواكبة لروح العصر ،وإحداث تغيير جذري في الفكر وثقافة املؤسسة السائدة وإحالل ثقافة الهندسة
اإلدارية (عبدالفتاح ،العواض ي ،سلوى  ،)2015وتصميم جديد للعمليات في املنظمات أو املؤسسات املختلفة والبتعاد
عن الدارات لتحقيق الهداف بمقاييس عصرية جديدة.
وتركز الهندسة اإلدارية على مجالت مختلفة ،فمجال الساسية والذي يهدف إلى فهم العمليات العصرية
وإنهاء القواعد القديمة الغير واضحة والتي تراكمت بسببها املشكالت (سهير ابو العال ،)2010 ،ومجال الجذرية وهي
ابتكار طرق جديدة والتخلص من طرائق املاض ي (قيطه ،)2013 ،كما وأن الهندسة اإلدارية تركز على الداء وما يترتب
عليه من نتائج ،أما العمليات التي تتحقق من خالل الهندسة اإلدارية تتم بأسلوب مدخل النظم الذي يعمل على
ضبط املدخالت السليمة والدقيقة للتوصل ملخرجات صحيحة ّ
يعول عليها في التطوير مستقبال ،كما وتحتاج
.
العمليات إلى متابعة وضبط (جاد الرب)1992 ،
إن تغيير ثقافة املؤسسة وربطها بالعمليات يعد مطلب أساس ي للنجاح ،وهذا يتطلب مجموعة من
ّ
التحولت ،من مشرف ومراقب إلى مدرب ،ومن منفذ ومالحظ إلى قائد ،ومن إدارة ضبط ورقابة إلى تحفيز وانجاز،
وبذلك تحدث الشمولية للعمليات (العجمي ،)2007 ،كما وأن املهارات الجديدة تشجع البتكار والتجديد وترتكز على
تكنولوجيا املعلومات في التخطيط والتنفيذ ،ويتطلب ذلك تدريب العاملين ( ،(Cldaweel, 1994ول يكتفى بذلك بل
بالتركيز على املنتج وتحسينه وكذلك اإلنجاز ،ويتطلب ذلك
،
تطوير العمليات اإلدارية التي تتم بتدريب العاملين على الجهزة واملعدات والبرمجيات (سرحان)2006 ،
وخالصة التغيير لثقافة املؤسسة كمطلب لعمليات الهندسة اإلدارية ،يظهر ما يسمى بفريق العمل أو املهام
الذي يعمل وينجز ويتخذ القرار دون عناء اإلجراءات اإلدارية واجتماعاتها ،ويتمتع هذا الفريق بخبرة واسعة ونتائج
دقيقة تعمل فورا على تطوير واقع املؤسسة ،وتوفير تغذية راجعة سواء أثناء أو بعد العمل ،كما وأن التركيز على
الداء يحتاج حسب مدخل إعادة الهندسة إلى ضوابط كالشفافية واملسائلة وتحديد الحاجات التدريبية والتحفيز
واإلبداع والبتكار واملتابعة والتقويم والتوثيق.
إن عملية التطبيق للهندسة اإلدارية ،لها متطلبات تتمثل باإلعداد والتخطيط املرتبط بإجراءات سليمة
حديثة كتحديد العمليات والولويات والتكاليف (الحارثي ،)2007 ،كما أن العمليات يجب أن تدرس بشكل دقيق قبل
البدء بتنفيذ العمل واملهام مثل الهداف والساليب ،والتصميم يتطلب أسلوب علمي يرتبط بتقرير نهائي للعمل،
كذلك مراقبة التنفيذ وإجراء التعديل ،كما وأن عملية التطبيق تحتاج إلى عالقات جيدة بين فريق العمل والعاملين
في املؤسسة ،ففي املؤسسات التربوية مثال يوجد العديد من املتغيرات اليومية خاصة وأن العنصر البشري هو
املستهدف ،بينما املنتج املادي في مؤسسات اخرى تكون نتائجه أدق وقابل للتطوير ،وفي كال الحالتين تتمثل املشكلة،
فمقاومة التغيير في املؤسسات التربوية واردة ،وقد يكون منشأها أكثر من عامل مثل املجتمع واملنهج والعمليات
التعليمية الكالسيكية.

علي

()144

متطلبات تطبيق الهندسة اإلدارية بجامعة نجران

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الرابع ــ العدد العاشر ــ مارس 2020م

ومن املمكن التطرق لبعض املشكالت والصعوبات التي قد تعيق عملية التطبيق ،فتكنولوجيا التعليم ودمج
املحتوى بها ،تعد في طليعة املشكالت التي تواجه إعادة الهندسة اإلدارية للعمليات (دراوشه ،)2017 ،كما وأن قصور
النظرة لدى العنصر البشري العامل في املنظمة والتي منشأها اهمال القيم الثقافية التي سترافق عمليات الهندسة
اإلدارية ،وإحداث تغيير في ثقافة املنظمة لتقديم خدمات ذات جودة عالية (بيزان ،)2018 ،اضافة إلى عدم وضوح
املفاهيم الخاصة بإعادة الهندسة اإلدارية لدى البعض ،كل ذلك يعد معوقات إلنجاح تطبيق إعادة الهندسة
اإلدارية.
وللتصور املقترح كتوقع مدروس بدقة دور هام في ضبط املشكالت والصعوبات ،وهنا يلعب فريق العمل
للمهام دورا يدفعه الخبرة والتمكن واملهارة لضبط أكثر دقة للعمليات من خالل تصميمها لتتناسب وثقافة املنظمة
ومتطلبات العمل ثم تطبيقها وإمكانية تعميمها( ،)6كما وأن لهذا الفريق قدرة على حصر القوة والضعف والفرص
املتاحة والتحديات ،وبالتالي صنع القرار الذي يتطلب التشاركية مع العاملين في املؤسسة.
ا
ثانيا -الدراسات السابقة
دراسة علي ،نايفة ( )2017هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة العمليات اإلدارية في جامعة
تشرين وفق إعادة هندسة العمليات اإلدارية ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي حيث بلغ أفراد العينه
380من أعضاء هيئة التدريس وتوصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض استخدام مجالت العمليات اإلدارية حسب
إعادة هندسة العمليات اإلدارية
دراسة ابو كريم ،فتحي ( )2016هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح للتغلب على املعوقات التي تواجه
العمليات اإلدارية في املدارس الحكومية باململكة العربية السعودية ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وكانت
عينة الدراسة من جميع مديري املدارس الثانوية في الرياض ،استخدمت الدراسة أداة الستبانة لجمع املعلومات
وتوصلت الدراسة إلى وجود معوقات في استخدام مدخل الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات اإلدارية
دراسة الكناني ،فرح ( )2014هدفت الدراسة إلى تقييم مدى تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية في
وزارة التعليم العراقية ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي والستبانة كأداة لجمع املعلومات حيث بلغت
العينة  531من رؤساء القسام وشعب املديريات العامة في بغداد وتوصلت الدراسة إلى تطبيق إعادة الهندسة
اإلدارية يتطلب التغير الجزري ملواجهة التحديات البيئية املفروضة
دراسة الخطيب ( )2013هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة رؤساء القسام في كليات الجامعة
املستنصرية ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من  331عضو هيئة تدريس تم
اختيارهم بطريقة عشوائية وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية مرتفعة بين ممارسة رؤساء القسام على
استخدام أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية
دراسة القاسم ( )2009هدفت الدراسة إلى التعرف على دور عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في
الجامعة لتحسين جودة الخدمات املقدمة ،اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من 60
من موظفي الجامعة واختيرت بالطريقة العشوائية وتوصلت الدراسة إلى أن أسلوب هندسة العمليات اإلدارية ادي
إلى تخفيض التكاليف اإلدارية وتسريع انجاز العمل

)6(Marazzo, J.( 2000)., p.4.
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دراسة الشهراني ( )2007هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع املام أعضاء هيئة التدريس بالتعامل مع
الحاسب اللي واستخدامه في التدريس ،اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من  91من
رؤساء القسام ووكالئهم وتوصلت الدراسة إلى أن امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات شخصية عالية في تقنيات
التعليم اللكتروني
دراسة جيرفا ( )2010هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع العمال وتصميم وتحليل النظم لختبار واقع
هندسة العمليات اإلدارية واملقارنة مع نظم املعلومات وتطويرها ،اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وأشارت في
النتائج إلى اهمية ودور التشاركية بين العاملين لصنع القرارات
دراسة هيلين ( )1997هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إعادة هندسة العمليات اإلدارية في املدارس
الثانوية في بنسلفانيا بأمريكا واتبعت الدراسة املنهج الكمي والنوعي وتوصلت لدراسة إلى تبني املدارس الثانوية مدخل
إعادة الهندسة اإلدارية وهي ضعف الكفاءة النتاجية وزيادة الهدر ونقص املوارد
دراسة صوص ،ديمه )2015( ،هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق الهندرة في مدارس التعليم العام
للبنات في مدينة ابها من وجهة نظر مديرات املدارس ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،تكونت الستبانة
من  43فقرة موزعة على  3محاور :التغييرات الساسية وإعادة التصميم الجذري والعمليات الرئيسية ،تكونت عينة
الدراسة من  76مديرة مدرسة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية الطبقية ،وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسة الهندرة
لدى مديرات املدارس كانت بين املتوسطة واملرتفعة ،وجود مشكالت إدارية في التطبيق وضعف في ثقافة الهندرة
ونظم املعلومات ،واوصت الدراسة بتطبيق مدخل الهندرة وادخال تغييرات على ثقافة الهندرة للحد من مقاومتها
وعقد دورات تدريبية إدارية وتعليمية.
دراسة الكناني ،فرح ( )2014هدفت إلى التعرف على مدى تطبيق إعادة العمليات اإلدارية في وزارة التربية
والتعليم العراقية في بغداد لعمليات اإلدارة ،والداء الستراتيجي ،والتخطيط ،وتقسيم العمل ،وتقويم أداء العاملين،
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،والستبانة كأداة مكونة من  28فقرة موزعة على املجالت الخمسة،
تكونت عينة الدراسة من رؤساء أقسام ورؤساء شعب في املديريات العامة في بغداد وبلغ عددهم .531
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :تطبيق إعادة الهندسة اإلدارية كعملية متكاملة للتغيير الجذري ملواجهة
التحديات البيئية املفروضة على املديريات ،اعتماد الهياكل التنظيمية الرأسية ،وإعادة هيكلة جذرية لإلشراف
وتبسيط اإلجراءات ،وأوصت الدراسة بنشر ثقافة إعادة الهندسة اإلدارية ،وتوسيع دائرة الالمركزية للمشاركة في
صنع القرارات.
دراسة الخطيب ( )2013هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة رؤساء القسام الكاديمية في كليات
الجامعة املستنصرية لسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية وعالقتها باستخدام أعضاء هيئة التدريس لتكنولوجيا
التعليم من وجهة نظرهم ،استخدمت الدراسة أسلوب الوصف التحليلي واستخدام استبانتين كأداة للدراسة واحدة
إلعادة هندسة العمليات اإلدارية والثانية لتكنولوجيا التعليم ،وتكونت العينة من  331عضو هيئة تدريس بالطريقة
العشوائية ،توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية مرتفعة بين ممارسة رؤساء القسام واستخدام أعضاء هيئة
لتكنولوجيا التعليم ،واوصت الدراسة بتدريب رؤساء القسام على استخدام أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية
وتحفيز أعضاء هيئة التدريس ماديا لستمرارية أعضاء هيئة التدريس بتعامله اليجابي املرتفع مع تكنولوجيا التعليم.
دراسة القاسم ( )2009هدفت الدراسة إلى التعرف على دور عملية إعادة هندسة العمليات في الجامعة
لتحسين جودت الخدمات املقدمة ،استخدمت السلوب الوصفي التحليلي ،وعينة الدراسة تكونت من  60من موظفي
الجامعة واختيرت بالطريقة العشوائية ،توصلت الدراسة إلى أن تطبيق أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية أدى
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إلى تخفيض التكاليف اإلدارية وتسريع انجاز العمل ،أوصت الدراسة بتعزيز مفهوم إعادة هندسة العمليات اإلدارية،
ومنح املوظفين الستقاللية الكاملة بهدف اصدار القرارات دون الرجوع لإلدارة العليا.
الشهراني ( )2007هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع املام أعضاء هيئة التدريس بالتعامل مع الحاسب
اللي واستخدامه في التدريس واهمية معرفة التقنيات املطلوبة لستخدام التعليم اللكتروني ،استخدمت الدراسة
السلوب الوصفي التحليلي ،وتكونت العينة من العمداء ووكالئهم وعددهم  91ومن رؤساء القسام ووكالئهم
وعددهم  ،234وتوصلت الدراسة الى :امتالك أعضاء هيئة التدريس :مهارات شخصية عالية في تقنيات التعليم
اللكتروني ومهارات متوسطة في تقنيات التعليم اإللكتروني ومهارات قليلة في اعداد البرامج والتدريس ،واوصت
الدراسة بعقد دورات تدريبية لعضاء هيئة التدريس في اعداد البرامج والتدريس.
دراسة احمد ،فرانسيس ،زيري ،محمد ( )2007هدفت الدراسة إلى التعرف على عوامل نجاح إعادة هندسة
العمليات اإلدارية في التعليم العالي في ماليزيا ،استخدمت الدراسة السلوب الوصفي التحليلي ،اختيرت العينة
بالطريقة العشوائية ،توصلت إلى وجود عوامل مهمة إلعادة هندسة العمليات اإلدارية مثل تكنولوجيا املعلومات،
نظام املعلومات ،إدارة التغيير الفاعلة ،التشاركية ،واوصت بالهتمام بتلك العوامل إلنجاح عمليات الهندسة
اإلدارية.
دراسة جيرفا ( (Jerva, 2001دراسة حالة متكاملة في  ،USAهدفت إلى التعرف على واقع العمال وتصميم
وتحليل النظم ،لختبار واقع هندسة العمليات ،واملقارنة مع نظم املعلومات وتطويرها ،ومناقشة هندسة عمليات
العمال في املشاريع ،استخدمت الدراسة السلوب الوصفي التحليلي ،توصلت إلى استمرارية الساليب والتقنيات مع
تطوير نظم العمال عندما تعاد هندسة العمال ،لتكنولوجيا املعلومات دور في التحسين الجذري لنقل املعلومات،
تخفيض تكلفة املنتجات ،مشاركة العاملين في صنع القرار ،وأشارت كتوصية إلى أهمية التشاركية املستمرة بين
العاملين لصنع القرارات.
؛
دراسة هيلين ( ( Helen, 1997هدفت إلى التعرف على أثر إعادة هندسة العمليات اإلدارية على العمليات
اإلدارية في املدارس الثانوية في بنسلفانيا في الوليات املتحدة المريكية ،في التوفير والنفقات وزيادة النتاجية وتحسين
مستوى الخدمات ،استخدمت الدراسة املنهجين الكمي والنوعي للتوصل إلى سبب اختيار املؤسسات التعليمية إعادة
هندسة العمليات ،وتوصلت إلى عوامل تبني املدارس الثانوية مدخل إعادة الهندسة اإلدارية وهي :ضعف الكفاءة
النتاجية وزيادة الهدر ونقص املوارد ،وأوصت بأهمية إعادة هندسة العمليات.
التعليق على الدراسات السابقة
 أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةتشابهت الدراسة الحالية مع ما سبقها من دراسات بالوصول إلى متطلبات تطبيق الهندسةاإلدارية
بالجامعة ،باعتبار أن هذا املتطلب أسلوب عصري جديد يعمل على تحسين واقع العمليات اإلدارية.
 أوجه الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةاختلفت الدراسة الحالية مع دراسة هيلين من حيث منهج الدراسة التي استخدمت السلوب الكمي والنوعي،
كما واختلفت الدراسة الحالية مع واقع التطبيق امليداني ،فالدراسة الحالية طبقت بالجامعة ،بينما دراسات كل من
هيلين وكريم ابو فتحي ووصوص كانت ميادين تطبيقها املدارس.
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 ماذا استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقةالطالع على املعوقات التي حالت دون تطبيق عمليات الهندسة اإلدارية ،إضافة إلى أهمية اإلملام بثقافة
الهندسة اإلدارية وإسهامها في تبنيها إلنجاح العمليات وتعزيزها.

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،للتعرف على واقع متطلبات تطبيق الهندسة اإلدارية في
جامعة نجران ،والتحليل والتقويم للبيانات الواردة من خالل الستبانات كأداة لهذا الغرض ،والستجابة عليها من
قبل أعضاء هيئة التدريس( ،لن الدراسات الوصفية ل تقف عند مجرد جمع البيانات والحقائق ،بل تتجه إلى
تصنيف هذه الحقائق ،وتحليل البيانات وتفسيرها لستخالص دللتها بالصورة التي هي عليها كميا وكيفيا بهدف
الوصول إلى نتائج نهائية يمكن تعميمها)( )7وذلك من خالل وصف الساليب اإلدارية التي تستخدم من قبل أعضاء
هيئة التدريس ثم القيام بتحليلها والتعرف على نواحي القصور ومحاولة عالجها من خالل تطبيق أساليب الهندسة
اإلدارية وتبني ثقافتها ،للمساهمة في الرتقاء وتطوير منظومة التعليم والتعلم بصفة عامة.
مجتمع الدراسة
يتكون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران تم اختيارهم بطريقة عشوائية وبلغ عددهم ()190
أداة الدراسة
تعد أداة الستبانة أداة دراسة شائعة الستخدام في البحوث والدراسات التربوية ،واستخدمت الدراسة
الحالية الستبانة كأداة لجمع املعلومات والبيانات لتحقيق أهداف الدراسة.
بناء أداة الدراسة
بعد الطالع على أدبيات الدراسة والدراسات السابقة ،تم تحديد أداة الدراسة والتي تمثلت باستبانة طبقت
على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للوقوف على مدى إمكانية تحقيق متطلبات تطبيق الهندسة اإلدارية في
الجامعة.
وتم تصميم الستبانة وفقا ملا يلي:
 تحليل مصطلح الهندسة اإلدارية ومدى قابليته للتطبيق في جامعة نجران. املتابعة امليدانية لواقع العمليات اإلدارية من قبل الباحثة كعضو في الهيئة التدريسية في الجامعة. ما تم عرضه في أدبيات الدراسة ونتائج الدراسات السابقة.ومن خالل ما سبق تم تحديد مجالت لالستبانة ،والتي وجهت إلى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة
لالستجابة عليها ،وحدد ثماني فقرات لكل مجال ،وجاءت مجالت الدراسة على النحو التالي:
 مدى انتشار ثقافة الهندسة اإلدارية في الجامعة. -مدى الستفادة من تطبيق أساليب الهندسة اإلدارية في الجامعة.

(- )7هادي مشعان ربيع :طرق البحث التربوي ،ط ،1مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع62 :2006 ،
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-

املشكالت والصعوبات في تطبيق أساليب الهندسة اإلدارية في الجامعة.
التصور املقترح لتطبيق أساليب الهندسة اإلدارية في الجامعة.

تقنين أداة الدراسة
بدأت الباحثة بتقنين اداة الدراسة -الستبانة -باستخدام الصدق والثبات ،وعلى النحو التالي:
 صدق اداة الدراسة :تحققت الباحثة من صدق اداة الدراسة بالطرق التالية:صدق املحكمين :تم عرض الستبانة بصورتها النهائية على مجموعة من اساتذة الجامعات تخصص ي اإلدارة
التربوية واصول التربية ،وابدى املحكمين موافقتهم على الستبانة ملا شملته من فقرات تنتمي لكل مجال ،واعتبار
مجالتها منظومة متكاملة تحقق أهداف الدراسة.
الصدق الذاتي للستبانة:
اعتبر املحكمين أن الستبانة تحمل درجة عالية من الصدق وذلك لن املجالت تتوافق مع أهداف الدراسة،
وانتماء الفقرات املوضوعة بدقة لكل مجال.
ثبات اداة الدراسة:
طبقت الدراسة على  50من أعضاء هيئة التدريس كعينة للدراسة ،واعيد تطبيقها بعد شهر على نفس
املجموعة ،واحتسب معامل الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ وبلغ ( ،)0.86ويشير ذلك إلى ثبات اداة الدراسة،
وإمكانية التعامل معها بدرجة من الثقة ،وبالتالي صالحيتها للتطبيق بصورتها النهائية ،ويوضح ذلك الجدول التالي:
جدول رقم ( )3يبين مجالت الدراسة وثبات اإلعادة والتساق الداخلي
التساق الداخلي
ثبات اإلعادة
املجال
0.72
0,84
انتشار ثقافة الهندسة اإلدارية
0.73
0,87
مدى الستفادة من أساليب الهندسة اإلدارية
0.79
0,85
املشكالت والصعوبات في تطبيق أساليب الهندسة اإلدارية
0.75
0,88
التصور املقترح لتطبيق أساليب الهندسة
تم اعتماد سلم ليكرت الخماس ي لتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من
ً
بين درجاته الخمس ( كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جدا) ،وهي تمثل رقميا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على
الترتيب ،لتقييم تحقيق متطلبات الهندسة اإلدارية في جامعة نجران ،وقد تم اعتماد املقياس التالي لغراض تحليل
النتائج:
قليلة
من 2,33 -1,00
متوسطة
من 3,67 -2,34
كبيره
من 5,00 -3,68
وتم احتساب املقياس من خالل املعادلة التالية:
الحد العلى للمقياس  – 5الحد الدنى للمقياس 1
تقسيم على عدد الفئات املطلوبة 3
=  1 – 5تقسيم  1,33 = 3واضافته لنهاية كل فئة
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جدول رقم (  )4يبين الجدول التكرارات والنسب املئوية لعينة الدراسة حسب املتييرات
النسبة
التكرار
الفئات
املتييرات
47.2
85
ذكر
الجنس
52.8
95
انثى
66.7
120
اقل من  10سنوات
سنوات الخبرة
33.3
60
اكثر من  10سنوات
37.2
67
ماجستير
املؤهل العلمي
62.8
113
دكتوراه
100.0
180
املجموع

 -4نتائج الدراسة ومناقشتها وتحليلها
 السؤال الول :ما مدى انتشار ثقافة الهندسة اإلدارية في الجامعة من جهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية والجدول أدناه يوضح
ذلك:
جدول ( )5املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بمدى انتشار ثقافة الهندسة اإلدارية في
ا
الجامعة مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
درجة
املتوسط النحراف
الرتبة
الفقرات
الرقم
الحسابي املعياري
النطباق
1
4
2
7
3
6
8
5

معرفتي بالهندسة اإلدارية واضحة دون غموض.
أدير مهامي من خالل مفهوم اإلدارة :علم وفن.
أتمكن من إقناع العاملين في الجامعة بالهندسة اإلدارية.
أجعل من النشطة التطبيقية مرتكزا لواقع الهندسة اإلدارية.
قناعتي بالهندسة اإلدارية تجعلني أقنع الطالب بها.
أتمكن من دمج محتوى التعليم بالتكنولوجيا.
تسهم املشاركة التطوعية من خارج الجامعة في تطويرها.
ّ
معرفتي دقيقة بعملية التعليم والتعلم في جامعتي.
انتشار ثقافة الهندسة اإلدارية

4.04
4.03
3.96
3.94
3.83
3.78
2.94
2.66
3.65

.883
1.108
.893
.922
.960
.937
1.242
1.207
.495

1
2
3
4
5
6
7
8

كبيره
كبيره
كبيره
كبيره
كبيره
كبيره
متوسط
متوسطة
متوسطة

يبين الجدول أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.04-2.66كما وان درجة النطباق على كل
الفقرات كانت كبيرة باستثناء الفقرات رقم  8ورقم  5على التوالي حيث حصدت كل واحدة على درجة انطباق
متوسطة ،ويظهر من خالل الجدول مايلي:
حصدت الفقرة رقم  1الترتيب الول" معرفتي دقيقة بالهندسة اإلدارية واضحة دون غموض" ،وحصول
اإلدارة كعلم وفن فقرة رقم  4على الترتيب الثاني يتطلب قدرة على مواكبة التكنولوجيا ودمجها بالتعليم الفقرة رقم
 6والتي حصلت على الترتيب السادس بمعنى قربها من الترتيب الدنى ،وحتى يكتمل مفهوم اإلدارة كعلم وفن ،ل بد
من التمكن من عملية دمج املحتوى التعليمي بالتكنولوجيا ،وهذا يتطلب دراية قوية بعملية التعليم والتعلم الفقرة
رقم  5والتي جاءت أدنى متوسط حسابي.
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الفقرة رقم  7اجعل من النشطة التطبيقية مرتكزا لواقع الهندسة اإلدارية ،كان ترتيبها في وسط فقرات
املجال ،وقد نتج عن ذلك الترتيب فقدان املشاركة التطوعية اهميتها في تطوير جامعتي الفقرة رقم  8والتي حصدت
ادنى املتوسطات قبل الخيرة.
اما فقرات القناع الفقرة رقم  3قناعتي بالهندسة اإلدارية تجعلني أقنع الطالب بها ،فقد جاء ترتيبها في
ّ
وسط فقرات املجال ،وهذا مؤشر أن القناعة جاءت نظرية لكون الفقرة رقم  5معرفتي دقيقة بعملية التعليم والتعلم
في جامعتي ،حصدت ادنى فقرات املجال والتي يلزمها أساليب ومهارات وانشطة ،اما الفقرة رقم  2أتمكن من إقناع
العاملين في الجامعة بالهندسة اإلدارية حصلت على الترتيب الثالث ،وهذا مؤشر ايجابي قناعاته نابعة من العالقات
بين أعضاء الهيئة والعاملين.
وخالصة القول يظهر واضحا بقصور النتشار املطلوب لثقافة الهندسة اإلدارية ،ومنبع ذلك ضعف الدراية
بإعادة الهندسة اإلدارية ومتطلباتها ،وعلى رأسها التكنولوجيا ودمج املحتوى التعليمي بها ،ويلتقي ذلك مع ما توصلت
اليه دراسة وصوص  ،2015وذلك بوجود ضعف واضح في ثقافة الهندسة اإلدارية في املدارس الثانوية للبنات.
 السؤال الثاني :ما مدى الستفادة من تطبيق أساليب الهندسة اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية مدى الستفادة من
أساليب الهندسة اإلدارية في الجامعة ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
جدول ( )6املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بمدى الستفادة من أساليب الهندسة
ا
اإلدارية وتطبيقها في الجامعة مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
درجة
املتوسط النحراف
الرتبة
الفقرات
الرقم
الحسابي املعياري
النطباق
 1متوسطة
.881
4.17
اهتمامي بالنشطة يجعلها مرتكز تطبيقي في الجامعة.
7
 2متوسطة
.940
4.00
أتبنى تنمية مهارات التفكير العليا عند طالبي.
4
ّ
 3متوسطة
.942
3.92
أكرس واقع اإلبداع والبتكار بين العاملين.
5
 4متوسطة
.897
3.79
لدي قدرة على تصميم العمال اإلدارية الحديثة.
1
 5متوسطة
1.108
3.33
أتبع أسلوب اإلدارة باملشاركة مع العاملين.
2
لدي القدرة على تصميم هيكل إلدارة تعليمية تحقق جودة
 6متوسطة
1.294
3.17
6
الداء.
 7متوسطة
1.130
3.09
أقلل من مستوى الرقابة على العاملين.
3
 8متوسطة
1.206
2.95
أشجع املتطوعين لدعم وتطوير الجامعة نظريا وتطبيقيا.
8
متوسطة
.564
3.55
الستفادة من أساليب الهندسة اإلدارية
يبين الجدول أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.17-2.95وجاءت جميعها بدرجة انطباق
متوسطة ،وهذا مؤشر مناسب ّ
يعول عليه لالرتقاء بمستوى الجانب التطبيقي للساليب.
حصلت الفقرة رقم " 7اهتمامي بالنشطة يجعلها مرتكز تطبيقي في الجامعة" في املرتبة الولى وبمتوسط
حسابي بلغ ( ،)4.17بينما جاءت الفقرة رقم " 8أشجع املتطوعين لدعم وتطوير الجامعة نظريا وتطبيقيا" باملرتبة
الخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)2.95وبلغ املتوسط الحسابي لالستفادة من أساليب الهندسة اإلدارية ككل (.)3.55
علي
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ان توسط الفقرة رقم  2أتبع أسلوب اإلدارة باملشاركة مع العاملين ،ظهر مرتبطا بتدني الفقرة رقم  3أقلل
من مستوى الرقابة على العاملين ،وهذا يؤكد ضعف في الجانب الداري ،ويتطلب ذلك اشباع الواقع التطبيقي
لساليب الهندسة اإلدارية ،وهذا ما اشارت اليه دراسة احمد وفرنسيس وزيري ومحمد  ،2007والتي تؤكد على أن
التشاركية من العوامل املهمة إلعادة هندسة العمليات ونجاحها.
يبدو غموضا واضحا في واقع النشطة رغم حصول فقرتها رقم  7على اعلى الرتب ،وقد انعكس ذلك على
اهمية وكيفية التعامل مع النشطة املنهجية والالمنهجية ،وادى ذلك إلى حصول الفقرة رقم  8أشجع املتطوعين
لدعم وتطوير الجامعة نظريا وتطبيقيا على ادنى رتبة في املجال ،ويتطلب ذلك ايالء النشطة اهمية بالغة لتالفي أثرها
في التطبيق للساليب ،بمعنى أن املمارسات والنشطة جاءت ضعيفة ،وهذا يلتقي مع ما توصلت اليه دراسة كناني
وفرح  ،2014والتي تطالب بمنظومة من التطبيق كعملية متكاملة ملواجهة التحديات.
اما الفقرة رقم  4أتبنى تنمية مهارات التفكير العليا عند طالبي ،والفقرة رقم ّ 5
أكرس واقع اإلبداع والبتكار
بين العاملين ،وحصولهما على ترتيب مرتفع يعد انقاذ لوضع تطبيق الساليب ملا للمهارات من اهمية في ذلك وهذا
مرتبط بزيادة الكفاءة.
 السؤال الثالث :ما املشكلت والصعوبات في تطبيق أساليب الهندسة اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس في الجامعة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية ،والجدول أدناه يوضح
ذلك:
جدول رقم ( )7املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة باملشكلت والصعوبات في تطبيق
ا
أساليب الهندسة اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
درجة
املتوسط النحراف
الرتبة
الفقرات
الرقم
الحسابي املعياري
النطباق
متوسطة
1
.928
3.67
يوجد صعوبة في اتخاذ وصنع القرار في ظل الهندسة اإلدارية.
2
متوسطة
2
1.121
3.47
تواجنهي صعوبة تحديد إجراءات العمال اإلدارية بدقة.
3
ّ
أجد أن كثافة املادة الدراسية تولد لدي رغبة بالتجديد في
متوسطة
3
1.026
3.28
4
طرائقي.
متوسطة
4
1.241
3.14
أجد غموضا في فلسفة الهندسة اإلدارية في الجامعة.
1
يوجد صعوبة إتقان املهارات الالزمة لتحقيق أهداف الهندسة
متوسطة
5
1.114
2.74
7
اإلدارية
متوسطة
6
1.430
2.72
أرى صعوبة في تقويم عمليات الهندسة اإلدارية في الجامعة.
8
متوسطة
7
1.044
2.50
أشعر بوجود فجوة بين ثقافة املجتمع والجامعة.
6
متوسطة
8
1.086
2.49
أعتبر النشطة مضيعة وهدر للوقت.
5
متوسطة
.726
3.00
املشكالت والصعوبات
يبين الجدول أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.67-2.49ومعدل درجة النطباق للمجال
متوسطة ،حيث جاءت الفقرة رقم  2والتي تنص على " يوجد صعوبة في اتخاذ وصنع القرار في ظل الهندسة اإلدارية"
في املرتبة الولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.67وهي أعلى متوسط حسابي ليؤكد على أنها مشكلة مستعصية تتمثل في
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صعوبة القرار ،وقد أشارت إليه دراسة وصوص  ،2015بأن هناك مشكالت في التطبيق ومن ثم ضعف في النتائج،
وبالتالي يصعب اتخاذ قرار في ظل ذلك ،بينما جاءت الفقرة رقم  5ونصها "أعتبر النشطة مضيعة وهدر للوقت"
باملرتبة الخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)2.49وبلغ املتوسط الحسابي للمشكالت والصعوبات ككل (.)3.00
يالحظ أن الصعوبة باتخاذ القرار جاءت باملرتبة الولى متوسطة ،واملطلوب أن تصبح درجة النطباق
ضعيفة جدا وهذا يتطلب دراية بمراحل اتخاذ القرار ،وهذا انعكس مباشرة على واقع النشطة واعتبر مضيعة
للوقت حسب الفقرة رقم  5التي حصلت على ادنى النسب ،وهذا له ارتباط بالساليب التي تعمل على انجاح واقع
النشطة ،وبالتالي الحد من تمدد النشطة من داخل الجامعة لخارجها حيث الفقرة رقم  6أشعر بوجود فجوة بين
ثقافة املجتمع والجامعة ،وهذه الفجوة نابعة من قصور ثقافة النشطة الالمنهجية.
اما الفقرة رقم  3تواجنهي صعوبة تحديد إجراءات العمال اإلدارية بدقة ،تعد مرتكز اساس ي لتجاوز
الصعوبات واملشكالت باعتبارها غير واضحة وينقصها تحديد دقيق في الخطة ،والجراءات تتمثل بالستراتيجيات
والساليب والنشطة والتقويم.
اما الفقرات ذات الترتيب املتوسط في فقرات املجال كانت على التوالي  ،7 ،1فقرة رقم  1أجد غموضا في
فلسفة الهندسة اإلدارية في الجامعة ،فقرة رقم  7يوجد صعوبة إتقان املهارات الالزمة لتحقيق أهداف الهندسة
اإلدارية ،أن فلسفة الهندسة اإلدارية ل تكتمل ال بالتمكن والتقان للمهارات ،والفلسفة املام شامل وواقعي بكل ما
يحيط باإلدارة والتعليم والتعلم من أساليب ومهارات.
ادنى الفقرات وعلى التوالي 5 ،6 ،8
فقرة رقم  8أرى صعوبة في تقويم عمليات الهندسة اإلدارية في الجامعة
فقرة رقم  6أشعر بوجود فجوة بين ثقافة املجتمع والجامعة
فقرة رقم  5أعتبر النشطة مضيعة وهدر للوقت
التقويم غير واضح أو ما زال تقليدي ،وبالتالي يجب الوصول إلى نماذج تقويم دقيقة وحديثة مرتبطة
بالتكنولوجيا ،ويبرز ذلك من خالل املتابعة للعمليات ،وللتقويم اهمية في جوانب التطوير لن املجتمع يلعب دورا في
التطوير ،ونجاح ذلك يعتمد ثقافة املجتمع بالنشطة الالمنهجية التي يجب أن تعم املجتمع ،ويعزى ذلك إلى ضعف
الكفاءة وضعف الدراية بالعمليات ،وقد نادت دراسة هيلين  1997إلى ضرورة تبني مدخل الهندسة اإلدارية للتخلص
من ضعف الكفاءة والنتاجية..
 السؤال الرابع :ما التصور املقترح لتطبيق أساليب الهندسة اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في
الجامعة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية للتصور املقترح لتطبيق
أساليب الهندسة اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
جدول رقم ( )8املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة للتصور املقترح لتطبيق أساليب
ا
الهندسة اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
املتوسط النحراف
الرتبة املستوى
الفقرات
الرقم
الحسابي املعياري
كبيره
1
.794
4.47
أعتبر الطالب محور نجاح تصميم أعمالي بطريقة حديثة.
1
ّ
كبيره
2
.796
4.09
أركز على مهارات التفكير العليا كنهج تطويري حديث.
7
علي
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الرقم

املتوسط النحراف
الحسابي املعياري
.849
4.08

الفقرات

الرتبة املستوى

أعطي أهمية بالغة لإلبداع والبتكار.
5
أرغب باعتماد تكنولوجيا التعليم لكل عمليات اإلدارة
كبيره
4
1.060
4.02
6
والتعليم.
أفضل تقويم نجاح تصميمي للعمال اإلدارية من خالل مدخل
كبيره
5
.873
3.94
4
النظم.
كبيره
6
.946
3.87
.استطيع تحويل الرقابة نحو الداء وليس على العاملين.
2
كبيره
7
1.084
3.82
أشرك كفاءات املجتمع املهنية في جوانب التطبيق إذا أمكن.
8
 8متوسطة
.996
3.67
أتمكن من إحداث تكامل بين كل العاملين.
3
كبيره
.563
4.00
التصور املقترح لتطبيق أساليب الهندسة
يبين الجدول أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.47-3.67حيث جاءت الفقرة رقم  " 1أعتبر
الطالب محور نجاح تصميم أعمالي بطريقة حديثة" في املرتبة الولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.47بينما جاءت
الفقرة رقم  " 3أتمكن من إحداث تكامل بين كل العاملين " باملرتبة الخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)2.67وبلغ
املتوسط الحسابي للمجال ككل (.)4.00
وتؤكد الفقرات ( )3-1أن الطالب هو محور عملية التعليم والتعلم ،ويتطلب ذلك اتقان الطالب للمهارات
املرتبطة بالتكنولوجيا ،ليتحقق بذلك القدرة على دمج املحتوى التعليمي بالتكنولوجيا ،والتركيز على الداء ويسهل
عليه البداع والبتكار املناسب لروح العصر ،ويتم تعزيز هذه العمليات من خالل عضو هيئة التدريس ليتأكد لدى
الطالب التعلم الذاتي.
كما يتبين من الجدول أن نجاح وتقدم الطالب يعتمد اساسا على عضو هيئة التدريس ومدى املامه
بتكنولوجيا التعليم لجوانب اإلدارة والتعليم والسهام في إعادة هندسة العمليات من خالل التكنولوجيا ،مع التركيز
على التعلم الذاتي عند الطالب لكون عصره يعج بتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،كما وان مدخل النظم اذا ما تم
اعتماده بدقة وسهولة فانه يخرج مخرجات سليمة من خالل مدخالت وعمليات يرافقها التغذية الراجعة كتقويم
تكويني اثناء وبعد العمليات.
ويالحظ أن الفقرات التي حصدت ادنى املتوسطات على التوالي:
3.87
.استطيع تحويل الرقابة نحو الداء وليس على العاملين.
2
وهذا يمثل معضلة في أشكال الرقابة بأنها ما زالت على العاملين وليس على الداء ،وهذا ما أشارت اليه
دراسة ابو كريم وفتحي  2016بأن املعوقات تتمثل بأشكال الرقابة.
أشرك كفاءات املجتمع املهنية في جوانب التطبيق إذا أمكن3.82 .
8
3.67
أتمكن من إحداث تكامل بين كل العاملين.
3
ان عملية التكامل بين العاملين تحتاج جوانب فنية وعلمية ،والحاطة باملنظومة اإلدارية والتي ل تبتعد
كثيرا عن كفاءات املجتمع املهنية ومدى جذبها للجامعة ،أما عملية تحويل الرقابة من على سلوك العاملين نحو
الرقابة على الداء فهذا يرتبط بتنفيذ وانجاح التصور لكل الفقرات السابقة سواء املتوسطة واملرتفعة ،لنها جميعا
تدور حول ضبط واتقان أساليب الهندسة اإلدارية أو كل ما يمهد لها والتي تظهر من خالل مفردات فقراتها مثل:
تصميم ،مهارات ،ابداع ،ابتكار ،دمج ،مدخل.
علي
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وخالصة القول أن واقع التطلعات والهموم والطموحات التي تتمركز في ذهن عضو هيئة التدريس نحو
احالل أساليب الهندسة اإلدارية رغم الصعوبات ،تتطلب ضبط ادق لعملية التقويم للعمليات ،وهذا يمهد لتحقيق
انجاح الفقرة رقم  :3اتمكن من احداث تكامل بين العاملين ،لكون هذه الفقرة تعد ثمرة نجاح التطبيق لساليب
الهندسة اإلدارية والتي يتشكل من خاللهم فريق خاص بتنفيذ املهام ،ملحاولة التخلص من املعوقات.
 السؤال الخامس :هل يوجد فروق ذات دللة احصائية عند ( )0.05≤αتعزى للجنس ،للخبرة ،للمؤهل
العلمي على كل من مجالت الدراسة الربعة :ثقافة الهندسة اإلدارية ،تطبيق أساليبها ،املشكلت
والصعوبات ،التصور املقترح.
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج قيمة ف ومستوى الدللة الحصائية لكل متغيرات الدراسة ومدى
عالقتها بمجالت الدراسة ،وعلى النحو التالي:
 -1مدى انتشار ثقافة الهندسة اإلدارية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
جدول رقم (  )9قيمة ف ومستوى الدللة لنتشار ثقافة الهندسة اإلدارية في الجامعة وفقا ملتييرات الجنس
والخبرة واملؤهل العلمي
مستوى الدللة الحصائية
قيمة ف
املتييرات
.219
1.523
الجنس
.593
.287
الخبرة
.609
.263
املؤهل العلمي
يظهر الجدول عدم وجود فروق ذات دللة احصائية.
 -2مدى الستفادة من تطبيق أساليب الهندسة اإلدارية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
جدول رقم ( )10قيمة ف ومستوى الدللة لتطبيق أساليب الهندسة اإلدارية في الجامعة وفقا ملتييرات الجنس
والخبرة واملؤهل العلمي
مستوى الدللة الحصائية
قيمة ف
املتييرات
.454
.562
الجنس
.434
.614
الخبرة
.527
.402
املؤهل العلمي
يظهر الجدول عدم وجود فروق ذات دللة احصائية.
 -3ما املشكالت والصعوبات التي تواجه الهندسة اإلدارية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
جدول رقم ( )11قيمة ف ومستوى الدللة للمشكلت والصعوبات التي تواجه الهندسة اإلدارية في الجامعة وفقا
ملتييرات الجنس والخبرة واملؤهل العلمي
مستوى الدللة الحصائية
قيمة ف
املتغيرات
.556
.347
الجنس
.308
.1.044
الخبرة
.448
.577
املؤهل العلمي
يظهر الجدول عدم وجود فروق ذات دللة احصائية.
 -4ما التصور املقترح لتطبيق أساليب الهندسة اإلدارية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
علي
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جدول رقم ( )12قيمة ف ومستوى الدللة لتصور املقترح لتطبيق أساليب الهندسة اإلدارية في الجامعة وفقا
ملتييرات الجنس والخبرة واملؤهل العلمي
مستوى الدللة الحصائية
قيمة ف
املتييرات
.710
.138
الجنس
.714
.135
الخبرة
.393
.732
املؤهل العلمي
يظهر الجدول عدم وجود فروق ذات دللة احصائية.
يتضح من خالل الجداول السابقة أن ل وجود لفروق ذات دللة احصائية بين املتغيرات ومجالت الدراسة.
وخالصة تحليل املجالت الربعة ،يتضح أن املشكلة تكمن باملجال الثاني " مدى الستفادة من أساليب
الهندسة اإلدارية في الجامعة " ،لذلك يجب إيالء هذه الساليب أهمية إلنجاح تطبيقها في الجامعة وتحقيق أهداف
التصور املقترح.

ملخص نتائج الدراسة
يتضح من خالل تحليل املجالت الربعة في الجدول التالي:
جدول رقم ( )13يبين معدلت املتوسط الحسابي والنحراف املعياري لكل مجال
املتوسط النحراف
املجال
الحسابي املعياري
.495
3.65
انتشار ثقافة الهندسة اإلدارية
.564
3.55
مدى الستفادة من أساليب الهندسة اإلدارية
.726
** 3.00
املشكالت والصعوبات التي تواجه تطبيق أساليب الهندسة اإلدارية
.563
* 4.00
التصور املقترح لتطبيق أساليب الهندسة اإلدارية
أن املشكلة تكمن في املجال الثاني :مدى الستفادة من تطبيق أساليب الهندسة اإلدارية في الجامعة ،ومن
الضروري عرض املفردات التي احتوتها مفردات فقرات هذا املجال كاملهارات والبداع والبتكار والتصميم والرقابة
والتطوع والدعم والتطوير ،لذلك يتطلب املوقف إيالء هذه الساليب أهمية إلنجاح تطبيقها في الجامعة لتحقيق
متطلبات التصور املقترح ،وقد أشارت إلى هذه الهمية كل من الدراسات التالية:
دراسة الخطيب  ،2013أن امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات تكنولوجيا التعليم أحدث عالقات ايجابية
مع رؤساء القسام بالجامعة ،دراسة القاسم  ،2009أن نجاح تطبيق إعادة عمليات الهندسة اإلدارية ّ
سرع من
اإلنجاز ،دراسة جيرفا  ،2001أن ديمومة واستمرارية السلوب والتقنية ارتبط بتطوير نظم العمال.
يبدو أن عملية التصور املقترح مستوحاة من واقع العمليات في الجامعة ،وهو ينم عن رغبة دفينة في الرتقاء
ّ
في عمليات الهندسة اإلدارية ملا يترتب عليها من مخرجات سليمة يرنو اليها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ،إل أن
واقع تطبيق التصور املقترح يجتاحه العديد من املشكالت والصعوبات ،وهي تتواجد بقوة لدرجة الستعصاء ،ولن
ّ
تحل إل بالتغيير املطلوب والتي تسعى إليها الهندسة اإلدارية التي أصبحت رمزا لالرتقاء والتطوير ،ول مفر من اتباعها
لكونها ترتبط بالتكنولوجيا التي ل تتوافق مع الطرائق القديمة ،والتي تعد مشكلة ل بد من التخلص منها ،وقد أشارت
إلى ذلك دراسة الشهراني  ،2007من خالل نتائجها التي تؤكد وجود ضعف في مهارات البرامج والتدريس املرتبطة
بالتكنولوجيا.
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ّ
اذا يالحظ تناغم وترابط قوي لدرجة وضوح الستنتاج ،بأن التصور املقترح الذي أكد عليه أعضاء هيئة
التدريس في الجامعة يكمن في واقع املشكالت والصعوبات التي تحول دون تطبيق أساليب الهندسة اإلدارية.
توصيات الدراسة
ومن خالل نتائج الدراسة توص ي الباحثة باآلتي:
ّ
 -1إعادة النظر في واقع عملية التعليم والتعلم بتطبيق إعادة عمليات الهندسة اإلدارية.
 -2التركيز أكثر على أساليب الهندسة اإلدارية كالقدرات العقلية العليا والبداع والبتكار والتصميم واملشاركة
والرقابة ،بهدف:
أ -تطوير واقع عملية التعليم والتعلم ،على أن يظهر أثر ذلك على املخرجات.
ب -ظهور أثر واضح على واقع ونتائج النشطة من خالل القدرات العليا التفكير العليا.
ج -جذب أكثر للمتطوعين املمارسين نحو الجامعة لتعزيز الجانب التطبيقي.
 -3إيالء تقويم عمليات الهندسة اإلدارية في الجامعة أهمية من خالل وضع معايير دقيقة ،للتقليل من الصعوبات
التي تواجه اتخاذ القرار في ظل الهندسة اإلدارية.
 -4تفعيل كل ما ورد في التصور املقترح للدراسة من خالل ما أقر به أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ،ويمثل
ذلك اإلحساس باملشكلة ،ومن املمكن الطالع على ما جاء في هذا املجال ،كالطالب هو املحور ،املهارات كنهج،
البداع والبتكار ،اعتماد التكنولوجيا ،تصميم العمال ،مدخل النظم ،الرقابة على الداء ،كفاءات املجتمع
املهنية ،التكامل بين العاملين.
 -5كما ويتطلب املوقف تجذير ثقافة الهندسة اإلدارية ،ليس فقط بالجانب اإلعالمي والنظري ولكن بمزامنة
ّ
التطبيق وتمثلها في الواقع.

قائمة املراجع
ا
أول -املراجع بالعربية
 بيزان ،هيثم( ،2018 ،مدخل في اهم أساليب الفكر الداري املعاصر(إعادة هندسة العمليات اإلدارية) ،جامعةالزيتونه.64 : ،
 علي ،نايفه( ،2017 ،ممارسة العمليات اإلدارية في جامعة تشرين وفق مدخل إعادة هندسة العمليات اإلداريةفي الجامعة) ،مجلد اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ،مجلد ،15عدد.209 :2
 فتحي ،ابوكريم ( ،2016 ،تصور مقترح للتغلب على املعوقات التي تواجه إعادة هندسة العمليات اإلدارية فياملدارس الحكومية باململكة العربية السعودية) ،املجلة التربوية الدولية املتخصصة ،مجلد ،5عدد.3
 صوص ،ديمه )2015( ،واقع تطبيق الهندرة في مدارس التعليم العام للبنات بمدينة ابها من وجهة نظر مديراتاملدارس ،مجلة العلوم التربوية والنفسية) ،مجلد ،16عدد.120 ، :1
 العواض ي ،عبدالفتاح ،عبدالقادر ،سلوى ،كمال عبدالفتاح( ،2015 ،تسخير الهندرة كأداة لتطوير املنظماتالعامة ،املجلة الدولية لإلدارة والعلوم النسانية).123 :
 السبكي ،هيثم ،النور ،مروان :)2014( ،مدخل اداري إلعادة تصميم الخدمة بشكل جذري ،مجلة اإلدارةوالقتصاد ،السنة ،37العدد.128 : ،101
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الكناني :بيح ،فرح ،اخالص :)2014( ،مدى تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية في وزارة التربية العراقية وفق
العمليات اإلدارية والداء الستراتيجي والتخطيط وسوق العمل وتقويم أداء العمل) ،دراسة ميدانية على
مديريات التربية في بغداد.541 :
قيطة ،نهلة(2013 ،تصور مقترح ملدرسة املستقبل كحاضنة لإلبداع باستخدام مدخل هندسة العمليات
اإلدارية) ،املؤتمر الخامس لوزارة الثقافة (ثقافة البداع) ص .24-23
الغبري عبد الصمد (2012 ،اإلدارة املدرسية البعد التخطيطي والتنظيمي) ،ط ،2دار النهضة العربية.22 :
ابو العال ،سهير (2010 ،تحسين أداء العمليات اإلدارية في املدرسة البتدائية بتطبيق مدخل إعادة الهندسة
اإلدارية) ،املؤتمر السنوي الثامن عشر ،الجمعية املصرية للتربية املقارنة واإلدارة التعليمية بالقاهرة ،الفترة من
 7-6فبراير.361-343 :2010 ،
العجمي ،محمد حسين( ،2007 ،املشاركة املجتمعية واإلدارة الذاتية للمدرسة) ،املنصورة ،مصر ،املكتبة
العصرية للنشر والتوزيع.361-343 :
الحارثي ،سعاد(2007 ،خفض التكاليف في مؤسسات التعليم العالي باتباع أسلوب هندسة العمليات اإلدارية)،
كلية جامعة البنات في السعودية ،مكتب التربية العربي لدول الخليج.4 :
قاسم ،اسماعيل (2007 ،تحسين جودة الخدمات في الجامعات الفلسطينية عبر إعادة هندسة العمليات
اإلدارية) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،غزة ،الجامعة السالمية،
الشهراني :فية(2007 ،إعادة هندسة التعليم الجامعي ملواجهة متطلبات عصر ثقافة املعلومات ،انموذج مقترح
لجامعة ام القرى) ،رسالة دكتوراه غير منشوره ،السعودية ،مكة املكرمة،
قوي ،بوحنيه(2007 ،إعادة هندسة الداء الجامعي) ،مقاربة معاصرة ،مجلة الباحث ،عدد.145 :2007 ،5
الطائي ،امال (2006 ،دور تقنية املعلومات والتصالت في تحسين املنتج) دراسة استطالعية مقارنة لعينة من
شركات القطاع الصناعي املختلط ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية اإلدارة والقتصاد ،الجامعة املستنصرية.
الغا ،مرام (2006 ،دراسة تطبيقية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية (الهندرة) في املصارف في قطاع غزة) ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية – غزة.32 :
محجوب ،بسمان (2003 ،إدارة الجامعات العربية في ضوء املواصفات العاملية) دراسة تطبيقية لكليات العلوم
اإلدارية والتجارة ،القاهرة منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.149 :
زيادة وآخرون (2003 ،فصول في اجتماعيات التربية) ،ط  ،2مكتبة الرشد7 :
اللوزي ،موس ى( 1999 ،التطور التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة) ،دار وائل للنشر –عمان ،الردن-ط:1
266مكتبة الرشد ،الرياض.15 : ،
جاد الرب ،سيد( ،1992 ،اطار مقترح إلعادة هندسة عمليات التدريب وتطوير املوارد البشرية) ،دراسة ميدانية
بالتطبيق على قناة السويس ،مجلة البحوث التجارية املعاصرة ،مجلد ،6عدد ،1جامعة اسيوط ،مطبعة جامعة
بسوهاج.459 : ،
الخطيب ،نور(1990 ،درجة ممارسة رؤساء القسام الكاديمية في كليات الجامعة املستنصرية في العراق
لسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية وعالقتها باستخدام أعضاء هيئة التدريس لتكنولوجيا التعليم من
وجهة نظرهم )،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق الوسط .مجلة البحوث التربوية ،مجلد  ،19عدد28 :8
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