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ات جامعة تشـرين، وفـق مـدخل يهدف البحث إلى تعرف درجة ممارسة العمليات اإلدارية في كلي

إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة مـن وجهـة نظـر العـاملين فيهـا مـن أعضـاء الهيئـة التعليميـة، والتعـرف 
اإلدارية تبعاً للمتغيـرات اآلتيـة (الكليـة، نـوع العمـل، المؤهـل  العمليات إلى الفروق في درجة ممارسة

  العلمي، الخبرة الوظيفية).
) فقـرة موزعـة إلـى سـبعة مجـاالت 94البحث تم بنـاء اسـتبانة مؤلفـة مـن ( ولتحقيق أهداف       

القــرار). طُبقــت  والتقــويم، الرقابــة، التطبيــق، اتخــاذ هــي: (التخطــيط، التنظــيم، التوجيــه، المتابعــة
) عضوًا من أعضاء الهيئة التعليميـة واإلداريـة فـي كليـات جامعـة 380االستبانة على عينة مؤلفة من (

. ُحللت نتائج االستبانة باسـتخدام 2012 – 2011الفصل الدراسي الثاني من العام تشرين خالل 
" للوصــول إلــى المؤشــرات اإلحصــائية لنتــائج البحــث، وقــد اســُتخدمت النســب SPSSبرنــامج الـــ"

، (T-Test)المئويــة، والمتوســطات الحســابية، ومعادلــة كرونبــاخ ألفــا، ومعامــل ســبيرمان بــراون، و
  ).Schaffeeو( )،One Way ANOVAو(

أظهــرت النتــائج أن درجــة اســتخدام كــل مجــال مــن مجــاالت العمليــات اإلداريــة وفــق مــدخل      
اإلدارية، حصـل علـى تقـدير مـنخفض بحسـب آراء أفـراد عينـة البحـث. كمـا  إعادة هندسة العمليات

 ممارسة في اإلدارية هندسة العمليات مدخل إعادة تبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً في استخدام
اإلدارية تبعاً لمتغير الخبرة. بينما ظهرت فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير الكلية التـي يعمـل  العمليات

فيهــا لصــالح الكليــات العلميــة، ووجــود فــروق دالــة إحصــائياً تبعــاً لمتغيــر نــوع العمــل لصــالح العمــل 
  ي لصالح ذوي المؤهل األعلى.اإلداري، ووجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير المؤهل العلم

 أدوات من اإلدارية، كأداة العمليات هندسة مدخل إعادة كما قدم البحث مقترحات منها تبني    
 اإلداريـة العمليـات هندسـة إعـادة مفهـوم اإلداري في جامعـة تشـرين، وتعزيـز العمل تطوير التغيير في
  وأكاديميين. إداريين جامعة تشرين من في للعاملين

مفتاحية: إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة، إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة فـي التعلـيم كلمات 
  العالي، أعضاء الهيئة اإلدارية والتعليمية.

  
.سورية،  جامعة تشرين -كلية الرتبية الثانية - قسم الرتبية املقارنة - مدرسة  *   
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  مقدمة: -1

املتغريات والتحديات املستمرة سواء أكانت منظمات صناعية أم تواجه املنظمات العاملية واحمللية العديد من 
ونتيجة لذلك حدثت قفزات هائلة من التقدم الذي انعكست آثاره على الكثري من األعمال  خدمية،

  واخلدمات املقدمة. 

لذلك فإن جناح واستمرارية أيّة منظمة يف حتقيق أهدافها، يعتمد على عدة عناصر من أمهها الوقوف على 
مدى قدرا على مواكبة هذه التطورات والتغريات، أي املالَءمة بينها وبني املتغريات البيئية املؤثرة فيها 

ودعت هذه التحديات إىل ظهور مفاهيم جديدة يف إدارة املنظمات، وذلك بتغيري بشكل مستمر، 
مفاهيم إدارية حديثة متكن  أساليبها التقليدية اليت ال تتناسب مع ما تواجهه املنظمات من حتديات، وتبين

املنظمة من التعامل مع التحديات اليت تواجهها والتغلب عليها لتحقيق مستوى أداء أفضل، ومن هذه 
اإلدارية،  العمليات هندسة املفاهيم اإلدارة باألهداف، اإلدارة االسرتاتيجية، وإدارة اجلودة الشاملة وإعادة

  ).Sigma 6( سيغما 6 و

إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة يف أمريكــا خــالل الثمانينــات وأوائــل التســعينات مــن لقــد ظهــر مفهــوم   
 .)Parys & Thijs, 2003, 3القـرن املاضـي يف القطـاع اخلـاص أوًال، والحقــاً يف القطـاع العـام (

حثون اإلدارية يف قطاع التعليم إىل الدراسات اليت قام ـا البـا العمليات هندسة ويعود فضل مبادرات إعادة
)، Davis and Mehta, 1997)، و(Fisher, 2001يف هــذا اــال، كدراســة كــل مــن (

)Walker and Black, 2000(،  إرضاء) اليت أظهرت وجود ثالثة دوافع لتبين هذه املبادرات وهي
رتبويـة املستفيدين، حتقيق الكفاية، واملرونة)، على اعتبار أـا متغـريات تـؤثر يف التنظـيم اإلداري للمؤسسـة ال

  بشكل مباشر أو يف أداء األفراد بشكل غري مباشر.

 السريع التصميم إعادة يركز على وهو التطوير، مداخل أحد اإلدارية العمليات هندسة إعادة ويعد مفهوم  
 والسياسـات، للـنظم، املضـافة، وكـذلك القيمـة وذات اإلسـرتاتيجية اإلداريـة للعمليـات اجلـذري والتغيـري

العمـالء (القريـويت،  رضـا املنظمـة، وزيـادة يف اإلنتاجيـة وزيـادة األداء حتسـني ـدف ظيميـة،التن واهلياكـل
2000 ،343 .(  

اإلداريـة وإجنـاز  للعمليـات اجلـذري التصـميم وإعـادة األساسـي، التفكـري ) أّن "إعـادةSutanويـرى سـاتن (
املعلومـات احلاليـة"  جيـا نظـمباسـتخدام تكنولو  األداء يف جـوهري تطـوير حتسـينات جذريـة وسـريعة، وحتقيـق

)Sutan, et al., 2009, 605األداء يف جوهري تطوير للعمل لتحقيق األساسي املنهج )، هو تغيري 
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) 4، 2010(عبابنـة، ). يف حـني يـرى Ozcelik, 2010, 7واجلـودة ( والتكلفـة، السـرعة، جمـاالت يف
 تتم اليت العمليات إلحدى تكييف جذرية إعادة "هو العايل التعليم مؤسسات يف اهلندسة إعادةأن مدخل 

 احملليـة املتغـريات مـع الكامـل التوافـق حيقـق للمؤسسـة ومبـا العمليـة، هلـذه املعلنـة واألهـداف يتناسـب مبـا فيهـا
  .نفسها" من املؤسسة املصاحل أصحاب وتوقعات والعاملية،

 مـن جامعـة تشـرين يف اإلداريـة العمليـات ممارسـة عـن وانطالقاً مما سبق يـرى الباحـث أمهيـة الكشـف       
والتطـوير  حل املشـكالت، وتقـود إىل التحسـني على وقادرة أكثر فاعلية علمية ومناهج أساليب تبين خالل

  .والكفاية اجلودة حتقيق إىل توصالً  املستمرين

  ـ مشكلة البحث 2

خالل العقود األخـرية خاصـة أصبحت كفاية العمليات اإلدارية تثري قلقاً كبرياً للكثري من املؤسسات        
املؤسسات التعليمية، وتبعاً لذلك طورت العديد من الطرائق واألدوات لتحسني وتطوير العمليات التنظيمية 

)Chan & Spedding, 2003, 674 .(  

ويشــري التــل إىل أن التعلــيم العــايل يعــاين مــن التصــلب واجلمــود والشــكلية يف هياكلــه وبنــاه التنظيميــة وبراجمــه 
اهجه املعتمدة، وانعدام املواءمة بني نواتج التعليم واحتياجات خطط التنمية، واختالل التوازن بني النمو ومن

وقد جتلـت هـذه الظـاهرة لـدى املقارنـة بـني املهـارات الـيت يكتسـبها اخلرجيـون  .الكمي ونوعية التعليم وجودته
لتعلـيم وبـني حاجـات سـوق العمـل ومتطلبات سوق العمل، وكذلك عدم التنسيق بني سياسات التدريب وا

  ).161، 2009يف املؤسسات العامة (طويقات، 

 تتبعهـا، الـيت اإلداريـة لألنظمـة املسـتمر التطـوير دائمـة إىل حباجـة وهي أكادميية، مؤسسة تعد اجلامعة      
 مـن سـواء املسـتويات علـى كافـة األخـرية السـنوات العشـر خـالل ملموسـاً  شهدت جامعة تشرين تطوراً  وقد

 وبـالرغم اجلغـرايف. وتوسـعها طلبتهـا عـدد حيـث مـن أم تقدمها، اليت األكادميية وجودة الربامج نوعية حيث
 وبالتايل فهي مستمر، وحتسني تطوير إىل حباجة ا العمل وأنظمة اإلدارية املمارسة فإن هذه التطورات من

  اال.  هذا يف نظمة احلديثةواأل املمارسات مع يتوافق مبا بالتطوير اإلداري للتفكري حتتاج

ويعــد مــدخل إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة مــدخًال مــن مــداخل التطــوير اإلداري الــذي يشــجع          
  االبتكار واإلبداع واملبادأة، ويسهم يف حل املشكالت اإلدارية اليت تعرتض العمل اإلداري. 
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 إعـادة جمـال يف احلديثـة العلميـة الدراسـات مـن يـدالعد إجـراء ويـرى الباحـث أنـه علـى الـرغم مـن         
هندســة العمليــات اإلداريــة يف املؤسســات الرتبويــة، إال أن هنــاك ضــعفاً يف اســتخدام هــذا املــدخل يف التعلــيم 

القيام مبهام متعـددة ومتنوعـة مؤسساته يتطلب من التعليم العايل، ن املفهوم احلديث لدور إو  .خاصةالعايل 
لعصر، واالستجابة لعمليات التغيري والتطوير احلاصل يف بيئة التعلـيم العـايل والبيئـة احمليطـة ملواجهة حتديات ا

  ا، وهي مهام ختتلف بدرجة كبرية عن املهام التقليدية. 

ونتيجـــة لـــذلك أصـــبح لزامـــاً علـــى مؤسســـات التعلـــيم العـــايل أن تســـتفيد مـــن األســـاليب العلميـــة احلديثـــة يف 
يب أســلوب إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة. ومــن هنــا فقــد بــرزت احلاجــة إىل اإلدارة، ومــن هــذه األســال

تنــاول هــذا املوضــوع، والكشــف عــن آراء أعضــاء اهليئــة التعليميــة واإلداريــة يف كليــات جامعــة تشــرين حــول 
  اإلدارية يف عملهم. العمليات ممارسة اهلندسة يف درجة ممارسة مدخل إعادة

المــذكورة ُحــددت مشــكلة البحــث بالســؤال الــرئيس اآلتــي: مــا درجــة وفــي ضــوء المعطيــات           
اإلدارية في جامعة تشرين من  العمليات ممارسة في اإلدارية هندسة العمليات استخدام مدخل إعادة

  وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية في الجامعة؟

  ـ أسئلة البحث 3

  جييب البحث عن األسئلة اآلتية:

اإلدارية يف جامعة  العمليات ممارسة يف اإلدارية هندسة العمليات مدخل إعادة استخدام درجة ـ ما -3-1
  تشرين من وجهة نظر أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية يف اجلامعة؟

أفــراد عينــة  آراءبــني  ) = 0.05αـ هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( -3-2
تعـزى للمتغـريات اآلتيـة  اإلداريـة هندسـة العمليـات اإلداريـة وفـق مـدخل إعـادة تالعمليـا البحـث يف ممارسـة

  (الكلية، نوع العمل، املؤهل العلمي، اخلربة الوظيفية)؟

  ـ أهداف البحث 4

  يهدف البحث إىل حتقيق اآليت:

ة نظـر اإلدارية يف الكليات العلمية واألدبية يف جامعة تشـرين، مـن وجهـ التعرف إىل واقع العمليات -4-1
  .جامعة تشرين أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية العاملني يف كليات أفراد عينة البحث من



 2017 – الثانيالعدد  - المجلد الخامس عشر  …. . ...............…مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  

 

 203

 اإلدارية، وفق مدخل إعادة العمليات أفراد عينة البحث يف ممارسةآراء بني الفروق التعرف إىل  -4-2
  العلمي، اخلربة الوظيفية). (الكلية، نوع العمل، املؤهل تبعاً للمتغريات اآلتية اإلدارية هندسة العمليات

إعادة هندسة ممارسة العمليات اإلدارية، وفق مدخل تقدمي مقرتحات ميكن أن تسهم يف حتسني  -4-3
 .جامعة تشرين العمليات اإلدارية يف كليات

  أهمية البحث ـ 5

  تكمن أمهية البحث يف اآليت:

ألهدافها، ويف  بلوغها الرتبوية وجناحها يف فاعلية املؤسسات يف كبري تأثري له حيوياً  تناوله موضوعاً  -5-1
مينح الصالحيات اإلدارية) الذي  هندسة العمليات تأصيل األساليب املنهجية احلديثة يف اإلدارة (إعادة

  ن أداَءهم بكفاءة وفاعلية عالية.ويدفعهم للنجاح إضافة إىل تلبية احتياجات الطلبة مبا يضم ،للعاملني

اإلدارية يف   اإلدارية، كمدخل إداري حنو تطوير العمليات هندسة العمليات تناوله مفهوم إعادة -5-2
اإلداري، والذي ميكن  العمل لتطوير احلديثة النظرية والعملية األطر كليات جامعة تشرين الذي يعد أحد

  ية.والتطورات املعرفية والعلمية والتكنولوج املتغريات مساعدة املؤسسات الرتبوية على مواجهةمن خالله 

 وحتسني ،اإلداري خاصة يف كليات جامعة تشرين التطوير جمال ميكن أن يفيد هذا البحث يف -5-3
من وجهة  اإلدارية هندسة العمليات اإلدارية وفق مدخل إعادة العمليات القرارات فيما خيص تطوير اختاذ

 نظر أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية يف جامعة تشرين.

  ـ حدود البحث 6

 – 2011العــام الدراســي خــالل الفصــل الدراســي الثــاين مــن مت تطبيــق البحــث  الحــدود الزمنيــة: -6-1
2012.  

كليــة الكليــات العلميــة: جامعــة تشــرين اآلتيــة: ( مت تطبيــق البحــث يف كليــات الحــدود المكانيــة: -6-2
فقــد الكليــات األدبيــة الطــب، كليــة الصــيدلة، كليــة اهلندســة املعلوماتيــة، كليــة العلــوم، كليــة االقتصــاد، أمــا 

  .)الرتبية كلية  اآلداب والعلوم اإلنسانية، كلية: مشلت

أعضــاء اهليئــة التعليميــة واإلداريــة يف كليــات جامعــة اقتصــر البحــث احلــايل علــى  الحــدود البشــرية: -6-3
  .تشرين
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اإلداريـة يف جامعـة تشـرين وفـق مـدخل  العمليـات متمثلـة يف درجـة اسـتخدام حـدود المحتـوى:  -6-4
  والعاملني فيها.واإلدارية  أعضاء اهليئة التعليميةمن وجهة نظر إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

  ـ مصطلحات البحث 7

 وتعتمد جذوره، من التنظيمي البناء إعادة على تقوم منهجية إدارية وسيلة هي: إعادة الهندسة: -7-1
 أداء يف وطمـوح ريجـوه تطـوير حتقيـق ـدف األساسـية، العمليـات وتصـميم إعادة هيكلة على

  ).63، 2001املنتج (السلطان،  وجودة التكلفة وختفيض األداء سرعة يكفل املنظمات،

 جذريـة، متـس تطـوير وتصـميم عمليـة هـي إعـادة هندسـة العلميـات اإلداريـة يف التعلـيم العـايل: -7-2
مـن  فةاملستويات كا مستوى على حبثية وطرق مناهج يرتبط ا من وما التعليمية كافة، العمليات

 ).141، 2007وعاملني (قوي، وأساتذة طالب

هــي فلســفة تعتمــد علــى التغيــري والتطــوير الشــامل واملســتمر يف كــل مــن  إدارة الجــودة الشــاملة: -7-3
األدوات والتقنيات وبـرامج التـدريب يف ضـوء معـايري الرقابـة علـى اجلـودة احملـددة مسـبقاً، وتشـتمل 

خــرج (املــدهون والطــالع، ثالثــة جوانــب رئيســة هــي: جــودة التصــميم، وجــ
ُ
ودة األداء، وجــودة امل

2006 ،266.( 

 يف العمـل سـري حسـن إىل تنفيـذها يـؤدي حمـددة ونشـاطات أعمـال هـي اإلداريـة: العمليـات -7-4
 التخطـيط، :وهـي واالزدهـار، والنمـو، بالبقاء، املتمثلة املؤسسة أهداف حتقيق املؤسسة، وبالتايل

 والتقـومي والقيـاس، القـرارات، واالتصـال، واختـاذ اإلداريـة، بـةوالرقا واإلشـراف والتعلـيم، والتوجيـه،
ــــة الراجعــــة (عليمــــات،  ــــيت يقــــوم ــــا 15، 2007والتغذي ). وتعــــرف إجرائيــــاً بأــــا "األعمــــال ال

والتقــومي،  التخطــيط، التنظــيم، التوجيــه، املتابعــةاإلداريــون يف كليــات جامعــة تشــرين املتمثلــة يف (
 هذه الكليات".رار)، من أجل حتقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها الق الرقابة، التطبيق، اختاذ

هــم أعضــاء اهليئــة التدريســية وأعضــاء اهليئــة الفنيــة واملعيــدين  أعضــاء الهيئــة التعليميــة واإلداريــة: -7-5
يف الكليــات الــذين يقومــون بتــدريس املقــررات النظريــة والعمليــة، وأعضــاء اهليئــة اإلداريــة العــاملني 

 ية يف جامعة تشرين.العلمية واألدب
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العمليـات  يف حتسني اإلدارية اهلندسة أسلوب فيه يتوافر الذي ا احلدّ  : يقصددرجة االستخدام -7-6
جامعة تشرين، واملتمثلـة بالدرجـة الـيت حيصـل عليهـا أفـراد عينـة البحـث عنـد كـل  اإلدارية بكليات

 عملية من العمليات اإلدارية.

  منهج البحثـ  8

نهج الوصـفي التحليلـي الـذي يقـوم علـى وصـف الظـاهرة، جبمـع البيانـات عنهـا وتبويبهـا اتبع البحث امل     
وحتليلها والربط بني مدلوالا للوصول إىل فهم الظاهرة املدروسة واملتغريات املؤثرة فيها باستخدام االستبانة. 

 شرين حول درجة استخداممجعت البيانات اإلحصائية عن آراء أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية يف جامعة ت
هندســة العمليــات اإلداريــة، وحتليلهــا باألســاليب اإلحصــائية املالئمــة  اإلداريــة وفــق مــدخل إعــادةت العمليــا

ألهداف البحث، واستخالص النتائج اليت تبّني درجة ممارسـتهم هلـا، وتقـدمي املقرتحـات للتطـوير اإلداري يف 
  جامعة تشرين.

  السابقة للبحثـ األسس النظرية والدراسات  9

  ـ تكوين األسس النظرية للبحث 1ـ  9

  مدخل إعادة الهندسة 9-1-1

اهلندسـة، انطالقـاً مـن أمهيتهـا وطبيعتهـا وآليـات  إعـادة اجلامعـات إىل اتبـاع مـدخل مـن العديـد جلـأت      
وجـودة  يـةاإلدار  العمليـات كفايـة مسـتوى علـى عملهـا يف عصـر املعلومـات واملعرفـة، ملـا لـه مـن تـأثري إجيـايب

 وما التعليمية، العمليات متس كافة جذرية تطوير وتصميم عملية هي اجلامعة يف اهلندسة املخرجات. فإعادة
   .وإداريني وأساتذة املختلفة من طلبة املستويات على حبثية وطرق مناهج يرتبط ا من

 حتـل مـن أن ميكـن ال ،العـايل التعلـيم بـربامج اخلاصـة ) أن املشـكالت44، 2008ويـرى (الطنيجـي،      
 التعديالت جديدة إىل تعديالت إضافة على يعتمد الذي الرتاكمي والتغيري مبفهومه التقليدي التطوير خالل

ا .السابقة إعـادة" باألصح أو من جديد معماري بناء إعادة وعملية مبتكرة، هدم عملية خالل من يتم وإمن 
  .هندسة"

 أو الرتمـيم إعـادة مبـدأ علـى تقـوم ال -التطـوير والتحسـني يف تقليديـةال األسـاليب خبـالف - اهلندسـة فإعـادة
ا كما خمتلفة، أسس على البناء التطوير تعين من األساليب هذه ألن اإلضافة، أو الرتقيع بإعادة تكتفي ال أ 
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املنظمـة  لعمليـات اإلبـداعي األساسـي التفكـري يقـوم علـى مـنهج هـي اهلندسـة اجلزئـي. فإعـادة التصـميم
 اخلدمـة أو اإلنتـاج التكـاليف وجـودة وختفـيض لـألداء، مسـتمر جـذري حتسـني حتقيـق أنشـطتها، ـدفو 

  ).Terziovski, et al., 2003, 36الزبون ( وخدمة واالبتكار والسرعة

) أنـه ملعاجلـة قضـايا أساسـية يف إعـادة هندسـة Hammer & Champyويـرى هـامر وشـاميب (      
التكلفــة واجلــودة واخلدمــة والســرعة، جيــب حتقيــق ثالثــة متطلبــات أساســية هــي العمليــات اإلداريــة وفــق شــروط 

 ,Cheng, et al., 2009(إعادة تنظيم العمليات، وتطبيق تقنية املعلومات، وإعادة تصميم املنظمة) (
183 .(  

 وهـي: اجلـامعي التعلـيم مؤسسـات هندسـة إعـادة تقـوم عليهـا الـيت األساسـية املبـادئ مصـطفى حـدد وقـد
(مصـطفى،  التغـري مسـتويات املعلومـات، تكنولوجيـا األفـراد، والتـزام اإلدارة، القيـادة العميـل، رضـا ليـات،العم

2005 ،355 – 352 .(  

اإلداريـة الـيت  العمليـات هندسـة ) أن مـن فوائـد إعـادةGrau, et al., 2008, 77وذكـر غـراو (     
املعقدة عن طريق املمارسات اإلدارية من  البيئية املتغريات مواجهةهي: ( تسهم يف التطوير التنظيمي للمنظمة

تصـميمها، الرتكيـز علـى  الـيت يـتم التنظيمـات مـن تعـد  والـيت احليـوي، العمـل القائمـة علـى التنظـيم خالل فـرق
العملية اليت تزود أصحاب القرار واملستفيدين من األنشطة املتكاملة واألعمـال الـيت تنـتج عـن املنظمـة بطريقـة 

 واسعة، وممارسة اختاذ بصالحيات العمل فرق متتع خالل من عالية مرونة التنظيمات ظمة، إعطاءدقيقة ومنت
  .االستقاللية) من عالية بدرجة قرارات

اإلدارية (أبو  هندسة العمليات إعادة بها تتميز التي والمرتكزات الخصائص 9-1-2
 )45ـ  44، 2011عمشة،

 الوظيفي على التخصص والقضاء واحدة، وظيفة يف منفصلة وظائف عدة دمج هوالوظيفي:  الدمج
 األداء، مستوى مراقبة ومسؤولياته، وحتسني العمل أعباء توزيع سهولة إىل يؤدي مما العمل، وتقسيم

  العمل. جمال يف االختصاص وجهات اإلدارات الوظيفية تعدد عن الناجتة األخطاء من والتخلص

 على للحصول إىل رؤسائه العمل مراحل إحدى يف املوظف ءجلو  من بدالً  القرارات: يتخذون الموظفون 
 اختـاذ فأصـبح بنفسـه، املناسـب الختـاذ القـرار املوظـف يـد يف األمـر أصـبح فإنـه العمـل، بشـأن معـني قـرار

  فقط. املدراء على حكراً  كان أن أنفسهم بعد املوظفني به يقوم العمل من جزءاً  القرارات
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 إىل تنويـع يسـتدعي فإنـه وتتغـري بسـرعة، أسـواقهتتنـوع  عصـر وجـود نتيجـة العمليـات: خصـائص تعـدد
دخالت اإلنتاجية املختلفة. واحلاالت األسواق مع تتناسب لكي عملية كل مواصفات

ُ
  وامل

 املتتاليـة ترتيـب اخلطـوات عـن بـالتخلي اهلنـدرة مفهـوم يتميـز طبيعتهـا: حسـب العمليـات خطـوات تنفيـذ 
  املستغرق. الوقت وخفض العمل سرعة إجناز إىل يؤدي مما نفسها، ليةالعم لطبيعة الرتتيب وإخضاع للعمل،

 إىل ممـا يـؤدي التنظيميـة، الوحـدات خـالل مـن العمـل نقـل علـى اهلنـدرة تعمـل مكانـه: فـي العمـل إنجـاز
 اختصـار خـالل مـن وتكـاليف أقـل أكـرب بسـرعة احتياجاـا علـى الوحـدات وحصـول العـام األداء حتسـني
  االحتياجات. تلك تأمني يف تبعةامل واخلطوات اجلهات

 اسـتبدال مـن خـالل متـوازن رقابـة أسـلوب اتبـاع علـى اهلنـدرة تعمـل والمراجعـة: الرقابـة مسـتويات خفض
 البسـيطة األخطـاء عـن ذلـك التجـاوز ويعـين أو املؤجلـة، الكليـة الرقابـة بأسـاليب الصـارمة الرقابيـة اخلطـوات
 احلـاالت يف النظـر أو األخطـاء، اكتشـاف حلظـة الالزمـة يف اإلجـراءات اختـاذ تأجيـل طريـق عـن واحملـدودة

  الفردية. احلاالت من بدل العامة

 وهـذا لكـل عمليـة، اخلارجيـة االتصـال جهـات عـدد تقلـيص يـتم المعلومـات: مطابقـة إلـى الحاجة تقليل
  .املطابقة إىل واحلاجة املعلومات اختالف فرص من يقلل التقليص

 املعقـدة إجـراءات العمليـات بـني كمنسق العملية مدير يعمل موحدة: تاتصاال جهة يوفر العملية مدير
  أكرب. بصالحيات بأكملها وتتمتع العملية عن مسؤولة كجهة العميل أمام يظهر حيث والعمالء،

 املركزيـة بـني ميـزات اجلمـع مـن اهلنـدرة تطبـق الـيت التنظيمـات تـتمكن والالمركزيـة: المركزيـة بـين الجمـع
 بصـورة العمـل مـن اإلدارات علـى متكـني املتطـورة املعلومـات تقنيـة تسـاعد حيـث عملياـا، يف والالمركزيـة

 تلـك مجيـع ربـط طريـق عـن املركزيـة مزايـا مـن مـن االسـتفادة ككـل املنظمـة متكن الوقت نفس ويف .مستقلة
  .اتصاالت موحدة بشبكة اإلدارات

بـرية يف املؤسسـة وجـوب أن يكـون هنـاك لكي تتحقق املنفعة الك) Davenport( ويقرتح دافينبورت      
 ,Goel & Chen, 2008( تكامــل بــني إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة وإدارة اجلــودة الشــاملة

916 .(  
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اإلدارية وأسلوب إدارة اجلودة الشاملة، إال أن هناك  العمليات هندسة فبالرغم من التشابه بني أسلوب إعادة
  فروقاً جوهرية بني االثنني. 

يهدفان إىل توفري قـوى عاملـة حمفـزة وقـادرة علـى اختـاذ قـرارات ذات نوعيـة أفضـل،  األسلوبنيفكال  �
وهــــي  ،وكالمهــــا يركــــز علــــى العمليــــات، ويســــتخدم األســــلوبان معــــايري أساســــية لتحديــــد األهــــداف

(املقارنـــة املرجعيـــة، مشـــاركة العـــاملني)، وتعنيـــان بالبحـــث املســـتمر واملنـــتظم والشـــمويل عـــن أفضـــل 
  ).Wang, 2004, 399ات اليت تؤدي إىل أداء األعمال بشكل متميز (املمارس

 هندسـة إعـادةلكـن االخـتالف األساسـي بـني األسـلوبني يكمـن يف نطـاق العمليتـني، فـالتغيري يف  �
اإلداريـة يكـون أكثـر راديكاليـة، حيـث يـتم النظـر إىل التنظـيم كلـه مـن البدايـة إىل النهايـة  العمليات

أن التغيـــــري يف إدارة اجلــــــودة الشـــــاملة يـــــتم بصـــــورة تراكميـــــة ومســــــتمرة يف حـــــني  .(تغيـــــري جـــــذري)
 ).Hung, 2001, 25وبالتدريج، حيث يتم الرتكيز على عملية معينة يف كل مرحلة للتغيري (

 مهمـة أداة باعتبارهـا معهـا وال تتنـاقض الشـاملة، اجلـودة مـع تتكامـل اهلندسـة إعـادة أن هذا يعين 
 املتبعـة واهلياكـل اإلداريـة واإلجـراءات الـنظم حتسـن عمليـة فهـي املسـتمر، التحسـني أدوات مـن

  .التنظيمية كافة املادية والبيئة املؤسسة ومناحي األفراد تشمل وقد الوظيفي، والتحليل

  في الجامعة اإلدارية العمليات 9-1-3

وهـذا  اإلداريـة، العمليات هندسة إعادة جمال يف اجلذري التغيري وفيصل اهلندرة اإلدارية حمور تعد العمليات 
 علـى التقسـيمات فيهـا اجلهـود تنصـب الـيت التقليديـة، اإلداريـة التطوير وسائل من غريها عن اهلندرة مييز ما

 النظـر بغـض وأقسـام ووحـدات إدارات مـن عنهـا يتفـرع وما املتشاة، واملهام األنشطة على القائمة اإلدارية
  :اإلدارية في الجامعة ومن العمليات. )1، 2009كوحدة (الدحياين،  العملية عن

الـيت  الفرعيـة اخلطـط بـني االنسـجام خـالل من يتم اإلدارية واهلندسة التخطيط بني : إن الرتابطالتخطيط ــــــ
 التخطـيط ـدف أثنـاء يف البـدائل حتديـد كمـا يـتم ،متكاملـة بصـورة ترتابط حبيث اإلدارية اهلندسة تطرحها
   .اإلدارية اهلندسة أهداف أيضاً من وهذا ،وقراطيةالروتني والبري  على القضاء

 إىل اللجوء دون القرار اختاذ اهلندسة اإلدارية لفريق ميكن إذ التخطيط ، يف املرونة حتدث الرتابط خالل ومن
 الرتكيـز وضـرورة التخطـيط ، عنـد االبتكـاري التفكـري بأمنـاط واألخـذ القـرار، اختاذ يف الالمركزية أي اإلدارة،

   .)42، 2010العملية (حنون،  بنية العمليات وفهم على
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 التنظـيم، ال بـد وخاصـة اإلدارة وظـائف حتسـني يف اإلدارية اهلندسة أسلوب استخدام أجل من التنظيم: ـــــ
ليصـبح  التنظـيم إعـادة علـى تعمـل اإلداريـة العمـل، فاهلندسـة لـديها رؤيـة مبتغـريات واعيـة إدارة عليا توافر من

  ). Dennis et al. 2003, 33تغريات ( من طرأي ملا مالئماً 

 ،اإلدارية خيلق عمليات جديدة تبني الوظائف واملسؤوليات عرب الوظائف التنظيمية احلالية اهلندسة فأسلوب
 للمـوارد األمثـل وهـذا يؤكـد احلاجـة إىل خلـق اهليكـل التنظيمـي اجلديـد الـذي ميكـن املنظمـة مـن االسـتغالل

ودون عرقلـة  بسـهولة أهـدافها تنفيـذ علـى املنظمـة قـدرة وزيـادة ياجـات املنظمـة،املتـوافرة، وحتديـد احت
)Sturdy,2010, 7 .(  

ويشــري اهليكـــل التنظيمـــي إىل ترتيـــب األجـــزاء املختلفـــة يف املنظمــة يف وضـــع كلـــي، يوضـــح العناصـــر اهليكليـــة 
وانسياب األعمـال وعالقـات  والعالقة بني هذه العناصر املستخدمة يف إدارة املنظمة ككل. فهو نظام املهام

الســلطة وقنــوات االتصــال، الــيت تــربط أعمــال األشــخاص واموعــات املختلفــة يف املنظمــة بعضــها الــبعض 
العمليـات،  التنظيميـة وإعـادة هندسـة اـاالت ذات املنظمـات ). إذ إن جنـاح121، 2002(العتيـيب، 

 خلـق يف بـارزاً  دوراً  تـؤدي كـذلك األداء، وىمسـت رفـع الـيت تسـعى إىل املعلومـات تكنولوجيا يتطلب تطبيق
التطـور  يف املتاحـة اإلمكانيـات مـن يسـتفاد حيـث .القـرارات اختـاذ فاعليـة يف للمنظمـة، وزيـادة دورهـا قيمـة
 األمناط من التخلص على الربامج، وتعمل من جمموعة كبرية توفري على وتساعد العمل، نوعية لتغيري التقين

 ,Hammer & Champyوشـفافية ( ومرونـة وسـرعة األعمـال حبركـة ازوإجنـ والقدميـة، اجلامـدة
1993, 6(.  

 ذلك من ويتم العاملني، لكل الفعلي األداء عن الالزمة املعلومات توفري السليم يتطلب التوجيه التوجيه:ـــــ 
 ملضـافةا القيمـة ذات العمليـة لتحديـد وذلـك اإلداريـة، اهلندسـة تشـملها الـيت املعلومـات نظـم تـوفري خـالل
  ).49، 2007التعليمية (حسني،  املنظومة هدف وهو األمسى، للهدف بالنسبة

تنمي عملية املتابعة لدى متخذي القرار القدرة على حتري الدقة والواقعية يف التحليل  والتقويم: المتابعة ــــــ
ح ســبل العــالج، كمــا أثنــاء عمليــة التنفيــذ، ممــا يســاعد علــى اكتشــاف مواقــع القصــور ومعرفــة أســباا واقــرتا 

، 2000تساعد على تنمية روح املسؤولية لدى املرؤوسني، وحثهم على املشـاركة يف اختـاذ القـرار (املنصـور، 
 الشفافية واملسـاءلة ومنها األداء على الضوابط من جمموعة وجود اهلندسة ينبغي ). ووفق مدخل إعادة49

 إعـادة تتطلـب كمـا واالبتكـار، اإلبـداع وحتفيـز وإحـداث التدريبيـة، االحتياجـات وحتديـد اتمعية، والرقابة
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والتوثيـق  األنشـطة ومتابعـة األداء مالحظـة منهـا مصـدر مـن أكثـر علـى األداء تقـومي ومتابعـة اعتماد اهلندسة
  .)45، 2010(حنون، 

ي، فـإدارة تشكل الرقابة جزءاً من العملية، وميكن بذلك ضغط الطبقات اهلرميـة للهيكـل التنظيمـ الرقابة: ـــــ
العملية جيـب أن تـتم يف العمليـة نفسـها عـن طريـق األنشـطة والقـرارات اإلداريـة للعمليـة، حبيـث يكـون هنـاك 

  ). 315، 2008مدير واحد للعملية بدًال من توزيع مسؤولياا بني اإلدارات املختلفة (زاهر، 

 وتسهم الرقابة، يف املوضوعية وانباجل توضيح يف الرقابة، وتساعد نظام حتسني على اإلدارية اهلندسة وتعمل
 السـتخدام الفرصـة وتتـيح يطبقونـه، الـذين األفـراد جانـب مـن التطبيـق سـهلة الرقابـة جعـل يف واضـح بـدور

 وحتقيـق جـودة األداء حتسـني ـدف واحـد، أسـلوب علـى االعتماد الرقابة، وليس يف عدة وأدوات أساليب
  .)47، 2010التعليمية (حنون،  املخرجات

 إىل باإلضـافة العمـل، وخطـوات والعنصـر التقـين البشـري العنصـر بـني التوافـق علـى ذلك يعتمد التطبيق: ـــــ
، 2011(أبـو عمشـة،  نتائجـه وقيـاس اجلـذري التغيـري تنفيـذ بدايـة عنـد واملراجعـة املسـتمرة املتابعـة ضـرورة

58(.   

 العالقـة ذات قـراراتال الـدنيا الختـاذ داريةاإل املستويات يف العاملني ختويل يتم اهلندسة إعادة لفلسفة ووفقاً 
 مـن رفـع العـاملني متكـني ـدف السـائد، الـنمط البريوقراطـي عـن التخلـي يعـىن األمـر بطبيعـة وهذا .بعملهم
  ).13، 2004واحلمايل،  متعددة (العتييب مهارات ذوي الوظيفي لديهم وتطويرهم ليصبحوا الرضا مستوى

ذ القرار جزءاً من العمل الذي يؤدى، وهذا يتحقق يف ظل توفري التعليم واملعرفة يشكل اختا القرار: اتخاذ ـــــ
 للعـاملني اإلداريـة اهلندسـة ). وتسـمح315، 2008املناسـبة لتكنولوجيـا نظـم دعـم القـرار لألفـراد (زاهـر، 

 يف ديراملـ يسـاعد إذ ،القـرار اختـاذ أسـاليب مـن بـالتفويض وهـذا تسـمح القـرارات، كمـا اختـاذ يف باملشـاركة
 الذاتيـة، وهـذا اإلدارة تـوفري عنـد اإلداريـة اهلندسـة وتـتم .القيادية هلـم الفرصة وإتاحة العاملني رغبات إشباع
العـاملني (حنـون،  معظـم لـدى التعليميـة املسـتويات وحتسـن يف اإلدارة ومهنيـة وظيفـي وعـي إىل يـؤدي

2010 ،47(.  

  

  

  ـ الدراسات السابقة 2ـ  9
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) بعنـوان: نمـوذج مقتـرح لخفـض التكـاليف فـي كليـات التربيـة 2002لحـارثي، دراسـة (ا جاءت      
أجريـت الدراسـة يف اململكـة العربيـة السـعودية، وقـد هـدفت إىل اقـرتاح  للبنات باستخدام أسـلوب الهنـدرة.

  .أمنوذج خلفض التكاليف وحتسني األداء يف كلية الرتبية للبنات باستخدام أسلوب اهلندرة

ة منهجـــاً علميـــاً تطبيقيـــاً مســـتوحى مـــن مـــنهج إعـــادة هندســـة العمليـــات اإلداريـــة الـــذي اســـتخدمت الدراســـ 
يتكون من مخس مراحل (مرحلة التحضري إلعادة اهلندسة، مرحلة التعرف على فرص التحسني، مرحلـة بنـاء 

  .التصور العام، مرحلة التخطيط للتغيري، مرحلة التصميم)

كمــا قـدمت الدراســة   ،ة جــداً، ومل يـتم اسـتخدام أســاليب حديثـةوتوصـلت الدراسـة إىل أن الكفــاءات متدنيـ 
أمنوذجــــاً جديــــداً تــــتلخص مقوماتــــه (باجلانــــب التنظيمــــي، واجلانــــب التقــــين، والتكلفــــة)، وخلصــــت إىل عــــدة 
توصـيات أمههـا: (التطــوير والتغيـري يف جانـب التقنيــة املسـتخدمة، تقــدير أثـر التغيـري علــى العمليـات اإلداريــة، 

  املوارد واإلمكانات). حجم اهلدر يف

 A methodology) دراسة بعنوان: (Garcia Diaz, 2005دياز ( وقام جيريكا        
to facilitate continuous improvement in the services 

provided by the Facilities Department at UPRM. M.S.( .منهجية 
هـدفت هـذه  بورتوريكـو. جامعـة فـي الخـدمات قسـم من المقدمة للخدمات التحسين المستمر تسهل

 .اجلامعـة يف اخلـدمات قسـم مـن املقدمـة للخـدمات التحسـني املسـتمر الدراسـة إىل إجيـاد منهجيـة، تسـهل
 علـى الرتكيـز ومت التغيـري، مقاومـة علـى تركـز والـيت اإلداريـة العمليـات هندسـة منهجية إعادة الباحث وأوضح

 األساسية العمليات معرفة الدراسة امعة. وتضمنتاجل يف املعلومات ياتكنولوج وتطبيقات العمل دراسة نظم
أسلوب  حتسني لغرض املعلومات نظم هيكلية وتطوير البشرية، الكوادر وتدريب املستخدمني، ويئة مبشاركة

  .الصيانة بأعمال التنبؤ

 للخـدمات سـتجابةاال وحتسـني احلاسـوب، علـى املسـتند العمـل أوامـر تطـوير نظـام إىل الدراسـة وتوصـلت 
 النظام. ملستخدمي واملشاركة الفعالة

 ,Ahmad, Francisوزيــري ( وفرانســيس أجريــت دراســة فــي ماليزيــا مــن قبــل أحمــد    
Zairi, 2007 :بعنـوان ()Business process reengineering: critical 

success factors in higher education( هندسـة إعـادة عمليـة نجـاح عوامـل 
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 هندسـة إعـادة عمليـة جنـاح عوامـل إىل فحـص هـدفت الدراسـة العـالي. التعلـيم فـي اإلداريـة يـاتالعمل
  اإلدارية. العمليات هندسة عملية إعادة تطبيق على واعتمدت .العايل التعليم يف اإلدارية العمليات

والثقافة  واحد،ال الفريق بروح هي: (العمل هلذه العملية مهمة عوامل سبعة هناك أن إىل الدراسة وتوصلت 
 دكتاتوريـة، والتشاركية وأقل الفاعلة، التغيري وإدارة املرضية، املكافآت ونظام النوعي، اإلدارة ونظام النوعية،

  املالية).  وكفاية املصادر للمشاريع، الفاعلة واإلدارة املعلومات، ونظام املعلومات تكنولوجيا

) بعنــوان: 2007لســعودية مــن قبــل (الشــهراني، فــي المملكــة العربيــة ا أجريــت دراســة كمــا          
 مقتـرح أنمـوذج المعلومـات، ثقافـة عصـر متطلبـات الجـامعي لمواجهـة التعليم أساليب هندسة إعادة

باحلاسـب  القـرى أم جبامعـة التـدريس هيئـة أعضـاء إملـام واقـع إىل وقـد جـاءت للتعـرف القـرى. أم لجامعـة
 كوسـيلة التعليم االلكرتوين املطلوبة، الستخدام التقنيات معرفة وأمهية التدريس، يف له واستخدامهم اآليل،

 اخلـرباء ووكالئهـم األقسـام ورؤسـاء ووكالئهـم العمـداء مـن عينـة الدراسـة علـى الباحثـة للتـدريس. وطبقـت
   ).234)، و(91عددهم ( والبالغ

 االلكرتوين املطلوبة للتعليم تبالتقنيا القرى أم جبامعة التدريس هيئة أعضاء إملام واقع نأ نتائج الدراسة ومن
 متوسـط بـني ومـا التـدريس، يف مهـارات اسـتخدامه يف ومتوسـطة الشخصـي، االسـتخدام مهـارات يف عاليـة
 هيئة ألعضاء تدريبية دورات عمل بضرورة الدراسة أوصت والدروس. وقد الربامج إعداد مهارات يف وقليلة

 اخلاصة به. التجهيزات وتوفري االلكرتوين، التعليم متويل التدريس، والعمل على

) بعنـوان: إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة وإمكانيـة تطبيـق 2007دراسة (البلوشي،  وجاءت        
لتعــرف األســس الفكريــة إلعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة متطلباتهــا فــي كليــات التربيــة بســلطنة عمــان، 

الرتبيـة جبامعـة السـلطان قـابوس بسـلطنة عمـان. ولتحقيـق  ومتطلبات تطبيقها يف كليـة الرتبيـة بالرسـتاق وكليـة
) مـن أعضـاء اهليئـة األكادمييـة 195) فقـرة، ومت توزيعـه علـى (86أهداف الدراسة أُعد استبيان مكون من (
  .واإلدارية واألكادميية املساندة يف الكليتني

ل إمكانيـة تطبيـق متطلبـات إعـادة إن تقديرات أفراد عينة الدراسـة حـو  :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها 
هندسة العمليات اإلدارية احنصرت مجيعها يف التقدير العال، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية تعـزى ملتغـري 
الكلية على مجيع حماور االستبانة، ما عدا احملـور املتعلـق بتحويـل إدارة الكليـة لقـيم الثقافـة التنظـيم، وأوصـت 

  يات اإلدارية لكليات الرتبية يف ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية.الباحثة بضرورة تطوير العمل
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اإلداريـة  العمليـات هندسـة إلعـادة أنمـوذج ) بعنوان: تطـوير2008دراسة (الخواجا،  وهدفت        
 التدريب مؤسسة يف اإلدارية العمليات هندسة أمنوذج تطوير إىل األردن في المهني التدريب مؤسسة في

  وعاملة.  ) عامالً 205من ( الدراسة عينة تكونت، وقد األردن املهين يف

 متثلـت هندسـتها، إعـادة املطلـوب اإلداريـة العمليـات الدراسة أن حتديـد إليها توصلت اليت النتائج أهم ومن
 تظهـر التقليديـة)، ومل اإلداريـة والعمليـات التـدريب، وعمليـة الـرتويح واالسـتقطاب، اآلتيـة (عمليـة باحملـاور

 املقـرتح األمنـوذج الدراسـة بتقـدمي العلمـي، وأوصـت للمؤهـل تعـزى للعمليـات التـوافر لدرجـة ائج فروقـاً النتـ
 .التدريب املهين مؤسسة على لتطبيقه

) دراســة فــي الواليــات Abdous and Wuhe, 2008كمــا أجــرى عبــدوس ووولــي (      
 A frame Work for Process Reengineeringالمتحـدة األمريكيـة بعنـوان: (

in Higher Educationالتعلـيم اإلداريـة فـي العمليـات ) أنمـوذج عمـل إلعـادة هندسـة 
  العالي.

 املتعلقـة التكـاليف الكرتونيـة، ولتقليـل بـأخرى اجلـدوى عدمية املكتوبة االختبارات استبدال إىل وقد هدفت 
 مبدئياً  إطاراً  الدارسة ، اقرتحتبعد يف التعليم العايل عن التعلم مواقع وإىل من االختبارات واستقبال بإرسال
 التحليـل ـدف (املبـادرة، خطـوات هـي: مـن أربـع العايل مكونـاً  التعليم مؤسسات يف اهلندرة لعملية وعملياً 
  .والتقومي) التطبيق البدء،

التعليم العايل  املستفيدين عن رضا مع وفاعلة منظمة إىل أن إدارة العمليات يف اجلامعة النتائج وقد أشارت 
 خيطـط الدراسـة قدمتـه الـذي والنمـوذج اجلامعـة مجـيعهم، يف العـاملني الدراسـة عينـة مشلـت .القليلـة وتكلفتـه

 الوظـائف سـيزيد ممـا املعلومـات تسـجيل أنظمـة مـع هـذا النظـام دمـج شـأا مـن الـيت التحسـينات مـن ملزيـد
طريـق  خارطـة يـوفر املقـرتح راإلطـا وهـذا .الطلبـة حـول معلومـات إدخـال إىل حاجـة اجلامعـة احملوسبة، ويقلـل

 الفعاليـة كشـف األخطـاء وزيـادة يف سـاهم االختبـارات، وقـد جدولـة وتنظـيم التفكـري، إعـادة لعمليات مرنة
  .الكلية الكلفة خفض إىل باإلضافة

فـي  التربيـة كليـات عمـداء تطبيـق إمكانيـة ) بعنـوان: مـدى2009عيسـى،  أمـا دراسـة (بنـي      
األقسـام،  العمداء ورؤساء نظر وجهة من تطبيقها ومعيقات اإلدارية الهندرة ةاألردنية لعملي الجامعات

 اهلندرة لعملية اجلامعات األردنية يف الرتبية كليات عمداء تطبيق إمكانية مدى إىل التعرف إىل هدفت فقد
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 )47( مـن الدراسـة عينة تكونتوقد  ،األقسام ورؤساء العمداء نظر وجهة من تطبيقها ومعيقات اإلدارية،
  .قسم ورئيس عميداً 

 جداً، عالية بدرجة تقدير جاء الرتبوية، القرارات هلندرة القيمية املنظومة جمال أن الدراسة نتائج أظهرت وقد 
 أظهرت كما  .متوسطة تقدير تقييم) بدرجة توجيه، اإلدارة (ختطيط، جماالت األخرية املرتبة يف جاء حني يف

 ملبـدأ اهلنـدرة العمـداء تطبيـق إمكانيـة جمـاالت مـن جمـال كـل صـائياً علـىدالـة إح فـروق وجـود الدراسـة نتائج
  اخلربة).  وسنوات احلالية، والوظيفة العلمية، متغريات (الرتبة وحسب اإلدارية،

 الفلسـطينية الجامعـات فـي الخدمـة جـودة ) بعنـوان: تحسـين2009دراسـة (قاسـم،  وجـاءت        
 يف العمليـات هندسـة إعـادة عمليـة دور إىل للتعـرف ،"الهنـدرة" العمليـات اإلداريـة هندسـة إعـادة عبـر

) موظفـاً يف 60مـن ( جمتمـع الدراسـة تكـون حيـث املقدمـة، جـودة اخلـدمات حتسـني اإلسـالمية يف اجلامعـة
  .اجلامعة

 خفـض إىل اإلداريـة، يـؤدي العمليـات هندسـة إعـادة تطبيـق أسـلوب اسـتخدام أن إىل الدراسـة توصـلت 
 اجلامعة، ويؤدي إىل وكليات دوائر خمتلف يف األعمال إجناز سرعة اجلامعة، ويسهم يف يف يةاإلدار  التكاليف

 إعادة مفهوم وتعزيز بنشر الدراسة وصتأوقد  .لطالا اجلامعة تقدمها اليت التعليمية اخلدمة جودة حتسني
 إصـدار القـرارات يف املـةالك االسـتقاللية القـدرة املـوظفني للعـاملني كـاف، ومـنح اإلداريـة العمليـات هندسـة
   .العليا اإلدارة إىل الرجوع بدون

 القـرار دعـم نظـم بـين ) التـي جـاءت بعنـوان: العالقـة2010(الشـوبكي،  وتحـدثت دراسـة         
 اهلندسة وإعادة القرار دعم نظم بني العالقة عنغزة،  بقطاع الفلسطينية الجامعات في الهندسة وإعادة

  الدراسة. عينة على استبانة) 449( توزيع ومت غزة، بقطاع الفلسطينية يف اجلامعات

 اجلامعـات يف اهلندسـة وإعـادة القـرار دعم نظم إحصائية بني داللة ذات عالقة وجود إىل الدراسة توصلت 
 السـتخدام اإلدارة العليـا جمـال دعـم إىل بالنسـبة التعليمـي املسـتوى ملتغـري بالنسـبة فـروق الفلسطينية، ووجـود

 بتنفيـذ للبـدء اهلندسـة إلعـادة ختطـط الـيت اجلامعـات تشـجيع وقد أوصت الدراسة بضـرورة لقرار.ا دعم نظم
 اختـاذ يف القـرار دعـم نظـم علـى العليـا اإلدارة اعتمـاد املمكنـة، وزيـادة بالسـرعة التغيـري اجلـذري يف براجمهـا
  قراراا.
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 الجـامعي التعلـيم مخرجـات رتطوي على الهندرة ) بعنوان: أثر2011(عون،  وقد أتت دراسة        
 التعلـيم تطـوير علـى اهلنـدرة أثـر إىل للتعـرفسـعود،  الملـك بجامعة التربية خريجات كلية نظر وجهة من

 والتعرف إىل سعود، امللك جبامعة الرتبية كلية خرجيات نظر وجهة من األكادميي ضوء االعتماد يف اجلامعي
 مل وقدالع سوق احتياجات مع وتوافقها الرتبية كلية خمرجات جودة عن اخلرجيات ورضا اهلندرة العالقة بني

  .الرتبية كلية خرجيات من ) طالبة50( الدراسة على عينة مؤلفة من طبقت

 دوراً  للهنـدرة وأن بالكليـة، التـدريس هيئة أداء تقييم يف الطلبة اجلامعة ضرورة إشراك إىل الدراسة وتوصلت 
  .اجلامعي التعليم جودة مباشراً يف

من خالل عرض الدراسات السابقة، تبـني أـا تناولـت مـدخل إعـادة اهلندسـة، وقـد اسـتفاد البحـث منهـا      
اـاالت  احلـايل، ويف حتديـد البحـث بنتـائج ومقارنتهـا نتائجهـا علـى والتعـرف فيها، املتبع باملنهج يف االسرتشاد

   .لالستبانة األساسية

التطوير اإلداري،  مداخل من مدخالً  باعتبارها اإلدارية مجيعها، دسةاهلن عناصر بدراسة وقد عين البحث احلايل
 فوائـد يف مـن لـه العمليـات اإلداريـة، ملـا حتسـني يف مـدخل إعـادة اهلندسـة اسـتخدام أمهيـة على الضوء إذ سلط

يق، واالتصال، والتقومي والرقابة، والتطب واملتابعة والتوجيه، والتنظيم، (التخطيط، اإلدارية العمليات ممارسة درجة
القرار) يف كليات جامعة تشـرين. كمـا متـايز هـذا البحـث جبديـده، إذ مل تشـتمل أيـة دراسـة ميدانيـة علـى  واختاذ
اهلندسـة اإلداريـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء اهليئـة التعليميـة واإلداريـة مـدخل  وفـق اإلداريـة العمليـات ممارسـة درجـة

  العاملني يف جامعة تشرين.

    وعينتهمجتمع البحث  ـ 10

 تكون جمتمع البحـث مـن أعضـاء اهليئـة التعليميـة واإلداريـة يف جامعـة تشـرين خـالل العـام الدراسـي         
العـاملني اإلداريـني و  ،من أعضاء اهليئة التعليميةوعضوة  ) عضواً 5721، والبالغ عددهم (2011/2012

  .جامعة تشرين يف كليات

) مـن أعضـاء اهليئـة اإلداريـة والتعليميـة عنـد 390ئية بلغـت (ومن جمتمع البحث اختريت عينـة عشـوا       
 اآلداب والعلوم اإلنسانية،تطبيق البحث، يف الكليات اآلتية (الطب، الصيدلة، هندسة املعلوماتية، العلوم، 

) اسـتبانة، ومت اسـتبعاد سـت اسـتبانات لوجـود خلـل يف اإلجابـات، 386االقتصاد)، عـادت منهـا (الرتبية، 
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ــــة ( ،عضــــواً ) 380عينــــة (فأصــــبحت ال ــــة البحــــث ) تــــوزع1ويبــــّني اجلــــدول ( .)%6.64بنســــبة مئوي ، عين
  ونسبتها املئوية على الوجه اآليت: وخصائصها حبسب متغريات البحث

بحسب متغيرات البحث المستقلة  2011/2012): توزع عينة البحث للعام الدراسي 1جدول (
  ونسبتها المئوية

  المتغير

 العدد  69
  قلثانوية فأ

  
  
  
  

المؤهـــــــــــل 
  العلمي

 العدد  186
  كليات علمية

  نوع الكلية

18.16  % 47.78  % 

 العدد  76
  معهد

 العدد  194
  كليات أدبية

20  % 52.22  % 

إجـــــــــــــــــــــازة  العدد  137
  جامعية

 العدد  220
  إداري

ـــــــوع العمـــــــل  ن
 %  57.89 %  36.05  الموكل 

 العدد  59
  ماجستير

 العدد  160
  تدريسي

15.53  % 43.68  % 

 العدد  39

 دكتوراه

 العدد 78
 سنوات 5أقل من 

 الخبرة
10.26  % 

20.53 % 

 العدد 102
 سنوات 10وأقل من  5

26.84 % 

 العدد 200
 % 52.63 سنوات فأكثر 10

في كليات جامعة أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية  المصدر: (نتائج استبانة البحث الموجهة إلى
  تشرين)

  ـ إعداد االستبانة وتطبيقها وحساب النتائج 11

  إعداد االستبانة ـ 1ـ  11

وجماالـا،  وأسـلوا، اإلداريـة، مبـدخل إعـادة اهلندسـة املتعلقـة األدبيـات والدراسـات السـابقة بعـد مراجعـة 
  الدراسة. جنتائ إىل التوصل يف الباحث االستبانة، اليت مت االعتماد عليها استخدم
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تضمنت االستبانة مقدمة تبـّني اهلـدف منهـا، وطريقـة اإلجابـة علـى عباراـا، والبيانـات األساسـية: (الكليـة  
اليت يعمل ا أفراد عينـة البحـث، والعمـل املوكـل إليـه، عـدد سـنوات اخلـربة الوظيفيـة، واملؤهـل العلمـي الـذي 

كــل فقــرة مــن فقراــا علــى الشــكل اآليت: حصــل عليــه)، واعتمــد أســلوب التصــحيح وفــق مــدرج مخاســي ل
، قليلـة أعطيـت 3، متوسـطة: أعطيـت الدرجـة 4، كبـرية: أعطيـت الدرجـة 5(كبرية جـداً: أعطيـت الدرجـة 

 ) فقـرة موزعـة إىل سـبعة94االسـتبانة ( فقـرات عـدد بلـغ ). وقـد1، قليلـة جـداً: أعطيـت الدرجـة2الدرجـة 
 كاآليت: (التخطـيط، التنظـيم، التوجيـه، املتابعـة ت جماالاحيث صيغ اإلدارية، بالعمليات جماالت، متثلت

احلسـايب إلجابـات  للمتوسـط تبعـاً  البحـث يف الدرجـة حتـددت وقـد ،القـرار) والتقومي، الرقابة، التطبيق، اختاذ
 - %50، منخفضـة: %50جـداً: أقـل مـن  كـاآليت: (منخفضـة ونسـبتها األداة فقـرات البحث على عينة

  فأكثر). %80،  مرتفعة جداً: %79.9 - %70، مرتفعة: %69.9 – %60، متوسطة: 59.9%

   ـ صدق االستبانة 2ـ  11

عرضت االستبانة بصورا األولية على جمموعة من اخلرباء واملختصـني يف هـذا اـال يف كليـة الرتبيـة جبـامعيت 
 ليــات اإلداريــة) حمكمــني، ــدف تعــرف آرائهــم حــول درجــة ممارســة العم9دمشــق وتشــرين، وبلــغ عــددهم (

، والتأكد من مدى اتفاق كل عبـارة مـن عبـارات االسـتبانة مـع اإلدارية هندسة العمليات وفق مدخل إعادة
  اال الذي تنتمي إليه، وقد مت األخذ بآرائهم إىل أن استقرت بصورا النهائية.

  ـ ثبات االستبانة 3ـ  11

) عضــو هيئــة تعليميــة وعضــو هيئــة إداريــة يف  30( مت تقــدير ثبــات االســتبانة علــى عينــة اســتطالعية بلغــت 
  ) وذلك بالطريقتني اآلتيتني: 2كليات جامعة تشرين، كما هو مبني يف اجلدول (

ــة النصــفية:  حلســاب ثبــات االســتبانة بطريقــة التجزئــة النصــفية، احتســبت درجــة النصــف أ. طريقــة التجزئ
وذلـك حبسـاب معامـل  ،الثـاين مـن الـدرجاتاألول لكل جمال من جماالت االستبانة وكذلك درجـة النصـف 

-Spearman)االرتبــاط بــني النصــفني، مث جــرى تعــديل طــول البعــد باســتخدام معادلــة ســبريمان بــراون 
Brown) ) ــاالت االســتبانة ككــل زادت عــن0.59الــذي يبــّني أن معــامالت الثبــات لكــل جمــال و ،(

  وهي مقبولة ألغراض البحث احلايل. 

حسب معامل االتساق الداخلي االت ممارسة  ):Cronbach Alphaباخ (ب. طريقة ألفا كرون
  اهلندسة.  العمليات اإلدارية وفق مدخل إعادة
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وقــد بلـــغ  ،) وهــي معـــامالت ثبــات مقبولــة0.707يتضــح أن معــامالت الثبــات كّلهــا جـــاءت أعلــى مــن (
علــى أن االســتبانة تتمتــع  )، وهــي قيمــة عاليــة مقبولــة إحصــائياً، وهــذا يــدل0.96معامــل الثبــات الكلــي (

  بدرجة جيدة من الثبات حبيث ميكن تطبيقها على عينة البحث.

) يوضح معامل ثبات مجاالت أداة الدراسة بطريقتي التجزئة النصفية وألفا  2الجدول (
  كرونباخ

  اال
  معامل  براون معامل سبريمان  

 عد التعديلاالرتباط ب االرتباط قبل التعديل عدد الفقرات  ألفا كرونباخ
0. 18 أوالً ـ التخطيط 669 0.801 0.796 
 0.825 0.766 0.622 20  ثانياً ـ التنظيم
 0.759 0.689 0.53 12 ثانياً ـ التوجيه
 0.795 0.829 0.715  16 والتقومي رابعاً ـ املتابعة

 0.707 0.773 0.638  10  خامساً ـ الرقابة
 0.724 0.678 0.513  8  سادساً ـ التطبيق

 0.745 0.59 0.39  10  القرار بعاً ـ اختاذسا
 0.96 0.982 0.965  94  الدرجة الكلية

  .0.05* عند مستوى داللة 

   واستخالص النتائج ـ تطبيق االستبانة 4ـ  11

طُبقــت االســتبانة علــى عينــة البحــث مــن أعضــاء اهليئــة التعليميــة واإلداريــة يف كليــات جامعــة تشــرين خــالل 
  .، أثناء تواجدهم يف أماكن عملهم2012 – 2011من العام الفصل الدراسي الثاين 

" ملعاجلـة البيانـات والوصـول إىل املؤشـرات اإلحصـائية SPSSُحللت نتائج االستبانة باستخدام برنـامج الــ" 
لنتـــائج البحـــث، وقـــد اســـُتخدمت النســـب املئويـــة، واملتوســـطات احلســـابية، واالحنرافـــات املعياريـــة، ومعادلـــة  

للمقارنـات للثنائيـة، واسـتخدم حتليـل التبـاين  (T-Test)ومعامـل سـبريمان بـراون، واختبـار  كرونباخ ألفا،
  .)Schaffee)، واختبار شيفيه (One Way ANOVAاألحادي (
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  ـ النتائج والمناقشة 12

  : السؤال األول

معـة اإلداريـة فـي جا العمليـات ممارسـة فـي اإلداريـة هندسة العمليات مدخل إعادة استخدام درجة ما
  تشرين من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية في الجامعة؟

إلظهار الدرجة الكلية االت ممارسة العمليات اإلدارية وفقًا إلجابات أفراد عينة البحث من        
رية، أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية يف جامعة تشرين، استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيا

)، وهو يعّد 2.69) نتائج االختبار العام، إذ بلغ متوسط الدرجة الكلية (3يظهر اجلدول ( .والوزن النسيب
)، 2.82)، وتراوحت املتوسطات احلسابية بني (53.8ذا درجة منخفضة، وبوزن نسيب مقداره (

  خفضة.)، وتقع هذه النسب ضمن الدرجة املن56.4) و(50)، وبوزن نسيب تراوح بني (2.5و(

  درجة استخدام مجاالت العمليات اإلدارية وفق مدخل إعادة حول البحث  ةعين: إجابات )3جدول (
بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب جامعة تشرين ممثلة هندسة العمليات اإلدارية في 

  المئوية
 االستخدامدرجة الرتتيب  الوزن النسيب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  اال
 منخفضة  4 53.6  0.32  2.68 أوالً ـ التخطيط

 منخفضة  2 56.2  0.22  2.81  التنظيمثانياً ـ 
 منخفضة  1 56.4  0.3 2.82 ثالثاً ـ التوجيه

 منخفضة  4 53.6  0.2 2.68 والتقومي املتابعةرابعاً ـ 
 منخفضة  5 50.2  0.17  2.51  الرقابةخامساً ـ 
 منخفضة  6 50  0.3  2.5  التطبيقسادساً ـ 

 منخفضة  3 53.8  0.13  2.69  القرار اختاذ سابعاً ـ
  منخفضة 53.8  0.24  2.69  ااالت ككل

أفـراد عينـة البحـث، حـول درجـة ممارسـة  تقـديرات حسـب البحـث لنتـائج عـرض يلـي وفيمـا           
االسـتبانة، وعنـد كـل  اهلندسة عند كـل جمـال مـن اـاالت املدرجـة يف ملدخل إعادة وفقاً  ،العمليات اإلدارية

  فقرة من فقرات كل جمال.
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 المجال األول: ( التخطيط )  �

) جـــاءت بدرجـــة متوســـطة، 7، 4، 3) أن درجـــة اســـتخدام فقـــرات التخطـــيط للفقـــرات (4يظهـــر اجلـــدول (
)، وبـوزن نسـيب 3.27للخطـط اجلامعيـة) أعلـى متوسـط حسـايب مقـداره ( خاصة ميزانية وحققت فقرة (توافر

، 10، 6، 2ني وردت الفقــرات الباقيــة ضــمن الدرجــة املنخفضــة باســتثناء العبــارات اآلتيــة (يف حــ .)65.4(
 معلومات كافية فقد ورد استخدامها ضمن الدرجة املنخفضة جداً، وجاء استخدام فقرة (تتوافر ،)12، 11
  ). 44اخلارجية (مستفيدين، تكنولوجيا) بدرجة منخفضة جداً وبوزن نسيب مقداره ( البيئة عن

  درجة استخدام فقرات التخطيط وفق مدخل إعادة هندسة حول البحث  ةعين: إجابات )4جدول (
  بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئويةجامعة تشرين ممثلة العمليات اإلدارية في 

  المتوسط الــفقرات الرقم
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 النسبي

ترتيب العبارة 
 ة للمجالبالنسب

  درجة
 االستخدام

 منخفضة 11 50.8 0.56 2.54  العمليات. جناح درجة لتحديد الالزمة املؤشرات يتم العمل على بناء .1
 منخفضة جداً  16 44 0.81 2.20 اخلارجية (مستفيدين، تكنولوجيا). البيئة عن معلومات كافية تتوافر .2
 متوسطة 2 62.8 1.06 3.14 تكنولوجيا). ،الداخلية (عاملني البيئة عن كافية معلومات تتوافر .3
 متوسطة 3 62.4 1.05 3.12 .اخلطط قبل وضع والضعف القوة نقاط لتعرف للجامعة الداخلية البيئة حتليل .4
 منخفضة 8 53.6 0.57 2.68  اخلطط. قبل وضع والتهديدات الفرص لتعرف للجامعة اخلارجية البيئة حتليل .5
 منخفضة جداً  15 44.4 0.79 2.22  تصميم اخلطط. قبل والسلبية اإلجيابية تأثرياا تعرفل السائدة الثقافة يتم حتليل .6
 متوسطة 1 65.4 0.86 3.27  .للخطط اجلامعية خاصة ميزانية توافر .7
 منخفضة 4 59 0.98 2.95 .والتعليمات) الرمسية بعملية التخطيط واألنظمة التشريعات (القوانني تؤثر .8
 منخفضة 6 56.8 0.74 2.84  املفاجئة يف اجلامعة. التغريات مع عاملللت طوارئ خطة توجد .9

 منخفضة جداً  13 47.2 0.6 2.36  التخطيط. عملية يف والوضوح توفر اإلدارة الشفافية.10
 منخفضة جداً  14 45 0.67 2.25  العمل يف على املستجدات العاملني اطالع خالل من التغيري ثقافة نشر على يتم العمل.11
 منخفضة جداً  12 49.2 0.66 2.46  التطور لتحقيق املستقبلي التصور جتسد وضع رؤية خالل من للتطوير بالتخطيط يوجد التزام.12
 منخفضة 5 57 0.41 2.85  يتم حتديد طبيعة العمليات اإلدارية لنوع الوظائف واهلياكل التنظيمية يف اجلامعة..13
 منخفضة 7 54 0.52 2.70  إلدارية ومقاييس األداء باجلامعة.يتم حتديد اهلياكل التنظيمية لنوع النظم ا.14
 منخفضة 6 56.8 0.4 2.84  تتبىن اإلدارة اخلطط الكفيلة بإثراء مهارات العاملني وقدرام..15
 منخفضة 11 50.8 0.58 2.54  حتدد اإلدارة للعاملني بوضوح أن هدفها هو إرضاء املستفيدين..16
 منخفضة 9 53 0.54 2.65  دارية لتسهيل التنسيق بني أجزاء العمل.يتم التقليل من املستويات اإل.17
 منخفضة 10 51.6 0.58 2.58  يتم استبدال اهلياكل التنظيمية اهلرمية باألفقية..18
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السـليم، الـذي يواكـب املتغـريات واملسـتجدات الـيت  االسـرتاتيجي التخطـيط هـذه النتيجـة إىل غيـاب وتعـزى
املثلـى،  بالصـورة مكتملـة غـري التخطـيط عمليـة جتعـل ، وإىل وجود صـعوباتختدم جوانب العمليات اإلدارية

  العمل. وإجناز كفاءة األداء حيقق مبا التنظيمي اهليكل تطوير على وعدم الرتكيز

وتؤكد هذه النتيجة أن إدراك أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية لدرجة استخدام فقرات التخطيط وفق مدخل  
املرضــية. وعنــد املقارنــة مــع الدراســات  ليســت بالصــورة جامعــة تشــرينات اإلداريــة يف إعــادة هندســة العمليــ

) الـيت أكـدت احلاجـة إىل إمكانيـة 2007السابقة، ُيالحظ أن هـذه النتـائج توافقـت مـع دراسـة (البلوشـي، 
 عيسـى، دراسـة (بـين مـع تطبيـق متطلبـات إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة بدرجـة تقـدير عـاٍل، واختلفـت

  متوسطة. بدرجة اجلامعات األردنية جاء التخطيط يف جمال أن الدراسة أظهرت ) اليت2009

 التنظيم )المجال الثاني: (  �

) يتبــني وجــود ســت عبــارات ورد اســتخدامها ضــمن الدرجــة املتوســطة ضــمن جمــال 5مــن خــالل قــراءة اجلــدول (
) وبـــوزن 3.22(-) 3بـــني ( ) مبتوســـطات حســـابية تراوحـــت36، 32، 31، 30، 24، 23التنظـــيم وهـــي (

)، أتى أعالها علـى فقـرة ( يسـتبعد العمـل الـروتيين واملكـرر مـن خـالل الرتكيـز 64.4( -)60نسيب تراوح بني (
على العمل احلقيقي)، وجاء استخدام الفقرات املتبقية ضمن الدرجة املنخفضة، باستثناء الفقرتني (متنح اإلدارة 

تبدل تركيز العاملني على رضا املسؤولني برتكيـزهم علـى رضـا املسـتفيد)، فقـد لفرق العمل االستقاللية التامة، يس
 ).46.2) وبوزن نسيب مقداره (2.31ورد استخدامها ضمن الدرجة املنخفضة جداً مبتوسط حسايب بلغ (

  درجة استخدام فقرات التنظيم وفق مدخل إعادة هندسة حول البحث  ةعين: إجابات )5جدول (
  بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئويةجامعة تشرين ممثلة ة في العمليات اإلداري

  المتوسط الــفقرات الرقم
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 النسبي 

ترتيب العبارة 
 بالنسبة للمجال

  درجة 
 االستخدام

 منخفضة 9 55.8 1.02 2.79  األعمال. إجناز على قادرة حمددة ضوابط ضمن العمل فريق يتم تكوين  .19
 منخفضة 11 54.8 0.54 2.74  التنظيمية الرأسية. اهلياكل من خالية تنظيمية بيئة إجياد اإلدارة على تركز  .20

21.  
التعلم  على املوظف قدرة ضوء يف احمليطة املادية الظروف يتم يئة

  واالستيعاب
 منخفضة 6 59.8 0.93 2.99

 منخفضة 13 52.8 1.17 2.64  تنمية العاملني مهنياً.تعمل اإلدارة على توفري املوارد الالزمة ل  .22

23.  
يشكل كل فريق عمل من عدد من العاملني ميثلون الدوائر واألقسام 

  املختلفة.
 متوسطة 2 63.6 1.06 3.18
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 متوسطة 3 61.6 1.12 3.08  الواحدة. االختصاصات ذوي من العمل فريق أعضاء تكوين  .24
 منخفضة 14 52.2 0.56 2.61  ظائف املتخصصة كلما أمكن.الرتكيز على فرق العمل بدالً من الو   .25
 منخفضة جداً  17 46.2 0.79 2.31 متنح اإلدارة لفرق العمل االستقاللية التامة.  .26

27.  
تقوم فرق العمل بأداء عمليات مركبة شاملة بدًال من عمليات ختصصية 

إعداد  -عمليات التدريس  -جمزأة (املتضمنة: تسجيل الطلبة 
  )االمتحانات

 منخفضة 15 51.4 0.59 2.57

 منخفضة 11 54.8 1.04 2.74 توفري التقنيات احلديثة املالئمة لتحسني أداء العاملني.  .28
 منخفضة 8 58.8 0.92 2.94 يتم دعم اتصاالت العاملني الداخلية واخلارجية املتعلقة بالعمل.   .29
 متوسطة 4 60.4 0.86 3.02  األعمال. ا تنجز اليت األساليب معرفة على الرتكيز  .30
 متوسطة 5 60 1.15 3  يقوم العاملون اإلداريون مبهام متعددة ااالت كلما أمكن.  .31
 متوسطة 3 61.6 1.08 3.08 يتم تنظيم العمل على أساس العمليات الكاملة وفرق العمل.  .32
 منخفضة 10 55.4 0.48 2.77  حتديد نوع العمل لطبيعة وظائف العاملني وتنظيمها.يتم   .33
 منخفضة 7 59.4 1.16 2.97  ستبدل اإلدارة العمليات التخصصية ازأة بالعمليات الشاملة املركبة.ت  .34

35.  
يتم التأكد بأن العمليات يتم تصميمها بطريقة متكن العاملني من 

 تنفيذها.
 منخفضة 16 50.2 0.64 2.51

 متوسطة 1 64.4 0.97 3.22 يستبعد العمل الروتيين واملكرر من خالل الرتكيز على العمل احلقيقي.  .36

37.  
الفرق للعاملني بني مهارات العمل والوظيفي والكفاءة اإلدارة توضح 
  اإلدارية.

 منخفضة 12 53 0.72 2.65

 منخفضة جداً  17 46.2 0.97 2.31  يستبدل تركيز العاملني على رضا املسؤولني برتكيزهم على رضا املستفيد.  .38
رات التنظــيم وفــق مــدخل إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة يف ويــرى الباحــث أن درجــة اســتخدام فقــ      

ويعود ذلك إىل عـدم وجـود فعاليـة تنظيميـة يف الكليـة الـيت يعمـل  .جامعة تشرين مل تصل إىل احلد املطلوب
 واهليكـل والـنظم والتشريعات واإلجراءات ا أفراد عينة البحث، إذ أن هذه الكليات تفتقر إىل السياسات

  ل ممارستهم للعمليات اإلدارية. التنظيمي خال

) الـيت بينــت أن الكفـاءات يف كليـة الرتبيـة للبنــات 2002واتفقـت هـذه النتـائج مـع نتــائج دراسـة (احلـارثي، 
يف الريـــاض متدنيـــة جـــداً، إذ قـــدمت أمنوذجـــاً جديـــداً يـــتلخص أحـــد مقوماتـــه باجلانـــب التنظيمـــي، ودراســـة 

)Ahmad, Francis, Zairi, 2007هندسـة إعـادة عمليـة جنـاح أن مـن أهـم عوامـل ) الـيت بينـت 
 التغيري وإدارة املرضية، املكافآت ونظام الواحد، الفريق بروح العايل هي العمل التعليم يف اإلدارية العمليات
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 تطبيـق ملالءمـة التنظيميـة الثقافـة يئـة ) الـيت أوصـت بضـرورة2008واتفقـت مـع دراسـة (حامـد،  .الفاعلة
  .تالعمليا هندسة إعادة

 المجال الثالث: ( التوجيه ) �

 املنخفضـةو  تراوحـت بـني الدرجـة املتوسـطة جمـال التوجيـه فقـرات اسـتخدام درجـة أن) 6يالحظ من اجلدول (
وردت مخـس فقـرات ضـمن الدرجـة املتوسـطة وهـي البحث، حيـث  أفراد عينة نظر املنخفضة جداً من وجهةو 

)، 3.27)، و(3.07بية تراوحـت بــني ()، مبتوسـطات حســا49، 43، 41، 40، 39حسـب التسلســل (
)، جـاء أعالهـا علـى فقـرة (تشـجع اإلدارة العـاملني القـادرين علـى 65.4)، (61.4وبوزن نسيب تراوح بني (

  اإلبداع واالبتكار)، يف حني جاءت الفقرات الباقية ضمن الدرجة املنخفضة. 

م تركيــز أداء أعضــاء فــرق العمــل علــى أمــا الفقــرتني (تشــجع اإلدارة العمــل التعــاوين مــن خــالل فــرق عمــل، يــت
العمــل املنــتج الــذي يضــيف قيمــة حقيقيــة للعمــل)، مل حيــَظ اســتخدامها بدرجــة كبــرية، إذ وردت العبارتــان يف 

)، وبـــوزن نســـيب 2.34)، (2.46املـــرتبتني األخريتـــني وبدرجـــة منخفضـــة جـــداً، مبتوســـطني حســـابيني بلغـــا (
 ) على التوايل. 46.8)، (49.2مقداره (

  درجة استخدام فقرات التوجيه وفق مدخل إعادة هندسة حول البحث  ةعين: إجابات )6ل (جدو 
  بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئويةجامعة تشرين ممثلة العمليات اإلدارية في 

 الــفقرات الرقم
  املتوسط
 احلسايب

  االحنراف
 املعياري

  الوزن
 النسيب 

ترتيب العبارة 
 مجالبالنسبة لل

  درجة
 االستخدام 

 متوسطة 3 64.6 1.14 3.23 تشجع اإلدارة املوظفني على اكتساب مهارات جديدة باستمرار.  .39
 متوسطة 2 65.2 1.1 3.26 حتتوي اخلطط على برامج التعليم املستمر للموظفني.  .40
 متوسطة 1 65.4 1.11 3.27 تشجع اإلدارة العاملني القادرين على اإلبداع واالبتكار.  .41
 منخفضة جداً  10 49.2 1.09 2.46  تشجع اإلدارة العمل التعاوين من خالل فرق عمل.  .42
 متوسطة 5 61.4 0.7 3.07 الرتكيز على أسلوب تعليم العاملني باإلضافة لتدريبهم وتعويدهم على أداء العمل.  .43
 منخفضة 8 52.8 0.95 2.64  يتوىل مدربو الفرق التوجيه والتدريب ألعضاء فرق العمل.  .44
 منخفضة 6 53.2 0.55 2.66  يتم تطوير أعضاء فرق العمل ملهارام الفردية لضمان تطوير األداء الكلي.  .45

46.  
يتم تركيز أداء أعضاء فرق العمل على العمل املنتج الذي يضيف قيمة حقيقية 

  للعمل.
 منخفضة جداً  11 46.8 0.6 2.34

 منخفضة 9 51.8 1.04 2.59  أثناء األداء.تعزز اإلدارة نواحي اإلبداع عند املوظفني وتفعيلها   .47
 منخفضة 8 52.8 1.02 2.64 تقدمي اإلدارة االستشارات للعاملني عند حاجتهم لذلك.  .48
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49.  
يتم تشجيع العاملني على تطوير قدرام من خالل التفريق بني املكافأة وبني الرتقي 

 الوظيفي.
 متوسطة 4 61.6 0.74 3.08

 منخفضة 7 52.4 0.55 2.62 ين يتميزون بصفة املبادأة وتشجعهم.تعىن اإلدارة بالعاملني الذ  .50

      

ويـرى الباحـث أن درجــة اسـتخدام فقـرات التوجيــه وفـق مــدخل إعـادة هندسـة العمليــات اإلداريـة يف جامعــة  
القوة، وعدم التوجيه إىل معاجلة  جوانب تشخيص على القدرة عدم امتالك ذلك إىل مرد يكون تشرين، وقد

 الطاقـات وعـدم التوجيـه إىل اسـتثمار للصـالحيات التعـويض وممارسـة اإلداري، العمـل يف لضـعفاخللـل وا
مسـتمر، وكـذلك  وبشـكل العـاملني مجيـع فيهـا يشـارك حبيـث واضحة وفاعلة، علمية مبنهجية واملادية البشرية

  عدم الرتكيز على العمل املنتج. 

 اعتمـاد لزيـادة اجلامعـات توجيـه أوصـت بضـرورة) الـيت 2010(الشـوبكي،  واتفقت هذه النتائج مـع دراسـة
 أظهرت ) اليت2009عيسى،  دراسة (بين مع قراراا، واختلفت اختاذ يف القرار دعم نظم على العليا اإلدارة

 متوسطة.  بدرجة اجلامعات األردنية جاءت التوجيه يف جمال أن نتائجها

 والتقويم ) المجال الرابع: ( المتابعة �

حيمـل أعضـاء فـرق العمـل مسـؤولية إجنـاز الفقـرتني ( اسـتخدام درجـة ) يتبـني أن7جلـدول (مـن خـالل قـراءة ا
العمليـــة بأكملهـــا ولـــيس جـــزءاً منهـــا، تُعـــد اإلدارُة اإلثـــراء الـــوظيفي ســـبباً لالرتقـــاء يف الســـلم الـــوظيفي ولـــيس 

)، وبــوزن 3.28)، (3.01العكـس) جـاءت متوســطة ويف املـرتبتني األوىل والثانيــة مبتوسـطني حســابيني بلغـا (
فقــرات جمــال املتابعــة والتقــومي الباقيــة، فقــد تراوحــت بــني ) علــى التــوايل، أمــا 65.6)، (60.2نســيب مقــداره (

البحـث، جـاء أدناهـا علـى فقـرة (تعطـي اإلدارة  أفـراد عينـة نظـر واملنخفضة جـداً مـن وجهـة الدرجة املنخفضة
)، وبـوزن 2.21مبتوسط حسـايب بلـغ ( تراه مناسباً)، الفرصة لفرق العمل حلل املشكالت املتعددة حسب ما

والتقـــومي وفـــق مـــدخل إعـــادة هندســـة  ). ويتبـــني أن درجـــة اســـتخدام فقـــرات املتابعـــة44.2نســـيب مقـــداره (
البحـث  أفـراد عينـة إدراك ذلـك إىل يعـود العمليات اإلدارية يف جامعة تشرين مل تصـل إىل احلـد املطلـوب، قـد

إجنـاز العمـل، وإىل عـدم الرتكيـز علـى اهلـدف يف أداء املهمـة،  علـى اليت تـؤثر قوميأساليب الت يف عدم الوضوح
وإىل عدم االستعانة بآراء املستفيدين من اخلدمات، وإىل تركز نظم املكافآت على جودة العمليات املنفذة يف 

 يف الطلبة عةاجلام ) اليت أكدت على ضرورة إشراك2011الكلية. واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (عون، 
 يف اهلنـدرة عمليـة ) الـيت بينـت أنAbdous and Wuhe, 2008دراسـة (بالكليـة، و  األداء تقيـيم

 إىل باإلضـافة الفعاليـة زيـادة ويف العايل تقوم على التقومي الذي يؤدي إىل كشف األخطـاء التعليم مؤسسات
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 التقيـيم يف جمـال أن لدراسـةا أظهـرت ) إذ2009عيسـى،  دراسـة (بـين مـع واختلفت الكلية. الكلفة خفض
  متوسطة. بدرجة اجلامعات األردنية جاءت

 

  والتقويم وفق مدخل إعادة هندسة  درجة استخدام فقرات المتابعةحول البحث  ةعين: إجابات )7جدول (
  بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئويةجامعة تشرين ممثلة العمليات اإلدارية في 

 قراتالــف الرقم
  املتوسط
 احلسايب

  االحنراف
 املعياري

  الوزن
 النسيب 

ترتيب العبارة 
 بالنسبة للمجال

  درجة
 االستخدام 

 منخفضة 5 57 0.4 2.85 حتفز اإلدارة نظم مقاييس األداء لدافعية العاملني لإلجناز.  .51
 نخفضةم 12 50.8 0.58 2.54 تسهم اهلياكل التنظيمية بتحديد طرائق تقومي أداء العاملني.  .52
 منخفضة 9 53.2 0.53 2.66 تستبدل اإلدارة معيار اجلهد املبذول بالنتائج احملققة للحكم على كفاءة املوظف.  .53

54.  
تعمل اإلدارة على زيادة اإلثراء الوظيفي ألعضاء فرق العمل بتعلم املزيد من 

 11 51.4 0.59 2.57 املهارات.
 منخفضة

 منخفضة جداً  15 47.2 0.65 2.36 بدل من الرتكيز على طريقة األداء. تركز اإلدارة على اهلدف من أداء املهمة  .55
 متوسطة 1 65.6 0.97 3.28 حيمل أعضاء فرق العمل مسؤولية إجناز العملية بأكملها وليس جزءاً منها.  .56
 سطةمتو  2 60.2 0.87 3.01 تُعّد اإلدارة اإلثراء الوظيفي سبباً لالرتقاء يف السلم الوظيفي وليس العكس.  .57
 منخفضة جداً  16 44.2 0.93 2.21  تعطي اإلدارة الفرصة لفرق العمل حلل املشكالت املتعددة حسبما تراه مناسباً.  .58
 منخفضة 4 57.8 0.95 2.89 إجنازها. بعد العمليات على املؤثرة العوامل حتديد حترص اإلدارة على  .59
 منخفضة 3 58.4 0.91 2.92  العمل. يف املؤثر السلوك تركز اإلدارة على رصد  .60

61.  
يتم االستعانة بآراء املستفيدين من اخلدمات كالطالب للحكم على جودة أداء 

 13 49.6 0.6 2.48  العاملني.
 منخفضة جداً 

 منخفضة 7 53.6 1.25 2.68  ختصص اإلدارة وقت كايف للتواصل مع املستفيدين لسماع اقرتاحام وشكاويهم.  .62
 منخفضة 10 52 0.78 2.60  .التقومي عملية يف وضوحوال تتوافر لدى اإلدارة الشفافية  .63
 منخفضة جداً  14 48.8 0.83 2.44  يرتكز نظم املكافآت على جودة العمليات املنفذة.  .64
 منخفضة 8 53.4 0.77 2.67  أداء العاملني. ضوء تقومي يف للمعلمني التدريبية حتدد اإلدارة االحتياجات  .65

66.  
 حتسني يف تسهم اليت اإلجيابية لتعزيز القيم همأدائ تقومي تُعلم العاملني مبعايري

 6 54.2 0.64 2.71  العمل.
 منخفضة

 

  المجال الخامس: ( الرقابة ) �
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) يتبني أن فقرات جمال الرقابة تراوحت بني الدرجة املنخفضـة واملنخفضـة جـداً 8من خالل قراءة اجلدول (
الرتكيـز علـى الرقابـة الذاتيـة بـدل الرقابـة  البحـث، جـاء أعالهـا علـى عبـارة (يـتم أفـراد عينـة نظـر مـن وجهـة

)، وأدناها 55.8)، وبوزن نسيب مقداره (2.79متعددة املستويات على العاملني)، مبتوسط حسايب بلغ (
)، 2.09على فقرة (يتم استبدال الدور الرقايب بالدور التوجيهي املساند للعاملني)، مبتوسط حسـايب بلـغ (

  ). 41.8وبوزن نسيب مقداره (

للعـاملني،  األداء كفـاءة تعزيـز علـى يعمـل ودقيـق حمكـم رقـايب نظام عدم استخدام إىلتعزى هذه النتيجة و 
 ومعايري أدوات واستخدام الراجعة، التغذية من واإلفادة املؤثر على أدائهم اإلجيايب السلوك تعزيز خالل من

 العمليات ل إعادة هندسة ممارسةوهذا يعين أن استخدام مدخ .السلوك اإلداري يف اجلامعة لرصد مناسبة
احلديثة للـتخلص مـن املشـكالت  اإلسرتاتيجية اإلدارية يف الكلية يعد طريقاً وحافزاً للجامعة، النتهاج هذه

اإلدارية اليت تعرتض العاملني يف الكلية، وحتقيـق فاعليـة وجـودة عاليـة يف األداء اإلداري سـواء مـن العـاملني 
  األكادمييني أو اإلداريني. 

 دوراً  للهنـدرة ) اليت أكـدت أن2011واتفقت هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة (عون، 
  .األكادميي يف ضوء االعتماد ، ويف تطوير أدائهاجلامعي التعليم جودة مباشراً يف

  درجة استخدام فقرات الرقابة وفق مدخل إعادة هندسة حول البحث  ةعين: إجابات )8جدول (
  بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئويةجامعة تشرين ممثلة ات اإلدارية في العملي

 الــفقرات الرقم
  املتوسط
 احلسايب

  االحنراف
 املعياري

  الوزن
 النسيب 

ترتيب العبارة 
بالنسبة للمجال

 درجة االستخدام

 منخفضة جداً  7 46.6 0.83 2.33 .العاملني أداء كفاءة من يزيد وحمكم جيد رقايب اإلدارة نظام تستخدم  .67
 منخفضة 4 51.6 0.75 2.58 تستخدم اإلدارة الضوابط الرقابية على أساس جدواها املفيدة.  .68

69.  
حتديد مقاييس األداء تبعاً لقيم ومعتقدات العاملني احملددة وفقاً لطبيعة 

 العمليات اإلدارية.
2.78 0.65 55.6 2 

 منخفضة

 منخفضة جداً  6 47.8 0.78 2.39 مية للطريقة اليت يتم ا مكافأة العاملني.يتم حتديد اهلياكل التنظي  .70

71.  
تتوىل اإلدارة مسؤولية أداء العمليات املعاد هندستها دون رقابة مباشرة 

 على املنفذين للعملية
 منخفضة جداً  6 47.8 0.81 2.39

72.  
ى يتم الرتكيز على الرقابة الذاتية بدل الرقابة متعددة املستويات عل

  العاملني.
 منخفضة 1 55.8 0.65 2.79

 منخفضة 5 50 0.73 2.50 يتم إعطاء احلرية للعاملني بتصميم العمل والرقابة على تنفيذه.  .73
 منخفضة جداً  8 41.8 0.92 2.09 يتم استبدال الدور الرقايب بالدور التوجيهي املساند للعاملني.  .74



 2017 – الثانيالعدد  - المجلد الخامس عشر  …. . ...............…مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  

 

 227

 منخفضة 4 51.6 0.8 2.58  عملية التطبيق. خالل زباإلجنا خاصة معايري املساءلة إىل يستند نظام  .75

76.  
 األداء بني وجود اختالف حال يف تصحيحية تتخذ اإلدارة إجراءات

  لألداء واملعايري املوضوعة الفعلي
 منخفضة 3 52.4 0.73 2.62

 

 

 المجال السادس: ( التطبيق ) �

لتطبيـق وفـق مـدخل إعـادة هندسـة البحث حـول درجـة اسـتخدام فقـرات ا ةعينإجابات ) إىل 9يشري اجلدول ( 
  العمليات اإلدارية. 

العمل) حظيت على  جمال يف أكرب مهارة العاملني إكساب ومن خالل قراءته يتبني أن فقرة (تسعى اإلدارة حنو
تراوحت بني الدرجـة  أما الفقرات الباقية فقد )،64)، وبوزن نسيب (3.2الرتتيب األول، مبتوسط حسايب بلغ (

 يف الشـروع قبـل العـاملني جلميـع نخفضـة جـداً، جـاء أدناهـا علـى فقـرة (تـدرس اإلدارة االجتاهـاتاملنخفضـة وامل
 ). 43)، وبوزن نسيب (2.15العمل)، مبتوسط حسايب بلغ (

  درجة استخدام فقرات التطبيق وفق مدخل إعادة هندسة حول البحث  ةعين: إجابات )9جدول (
  بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية جامعة تشرين ممثلةالعمليات اإلدارية في 

 الــفقرات الرقم
  املتوسط
 احلسايب

  االحنراف
 املعياري

  الوزن
 النسيب 

ترتيب العبارة 
 بالنسبة للمجال

  درجة 
 االستخدام

 متوسطة 1 64 1.05 3.20  العمل. جمال يف أكرب مهارة العاملني إكساب تسعى اإلدارة حنو  .77
 منخفضة جداً  8 43 1.01 2.15 العمل. يف الشروع قبل العاملني جلميع ة االجتاهاتتدرس اإلدار   .78
 منخفضة 2 56.6 0.61 2.83 يتم ربط الرتقي الوظيفي للعامل باكتساب املفاهيم واملهارات احلديثة.  .79
 جداً  منخفضة 5 46 0.74 2.30 يتم مكافأة العاملني مادياً مقابل أدائهم املتميز الذين يقومون به.   .80
 منخفضة 3 54.4 0.65 2.72 يتم صرف املكافآت للعاملني بناء على كم وجودة العمل املنتج.  .81

82.  
يعتمد يف احلكم على املوظف باجلديد الذي يبتكره وليس باالعتماد على 

 أنشطته الروتينية اليت يؤديها
 منخفضة جداً  4 47.8 0.71 2.39

 منخفضة جداً  7 44.8 0.78 2.24  العمل الكلي.يشارك كل عضو يف فرق العمل يف وضع تصميم   .83
 منخفضة جداً  6 45.4 0.79 2.27 يشارك كل عضو يف فرق العمل يف تنفيذ خطوات تصميم العمل.  .84

أي أن إجابات أفراد عينة البحث أكدت على أن درجة استخدام فقـرات التطبيـق وفـق مـدخل إعـادة       
مل تكــن بالصــورة املرضــية، ويعــود ذلــك إىل عــدم اهتمــام اإلدارة  هندســة العمليــات اإلداريــة يف جامعــة تشــرين
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باجتاهات العاملني وعـدم مكافـأة العـاملني، وعـدم املشـاركة يف فـرق العمـل عنـد وضـع تصـميم العمـل وتنفيـذ 
إطـاراً  ) الـيت اقرتحـتAbdous and Wuhe, 2008واتفقـت نتـائج الدراسـة مـع دراسـة (خطواتـه. 

 إىل حاجـة اجلامعـة احملوسـبة، ويقلـل الوظـائف العـايل الـذي يزيـد التعلـيم مؤسسـات يف اهلنـدرة لعمليـة عمليـاً 
 تطـوير نظـام إىل ) الـيت توصـلتGarcia Diaz, 2005الطلبـة، ومـع دراسـة ( حـول معلومـات إدخـال

 النظام. ملستخدمي واملشاركة الفعالة للخدمات االستجابة وحتسنيب، احلاسو  على املستند العمل أوامر

 القرار) السابع:( اتخاذ المجال �

القــرار وفــق مــدخل  درجــة اســتخدام فقــرات اختــاذحــول البحــث  ةعينــإجابــات ) إىل 10يشــري اجلــدول ( 
  . جامعة تشرينإعادة هندسة العمليات اإلدارية يف 

من خالل قراءته يتبني أن درجة استخدام اختاذ القرار تراوحت بني الدرجة املنخفضة واملنخفضة جداً من و 
 املشـكلة لدراسـة العلميـة البحث، جاء أعالهـا علـى عبـاريت (تضـع اإلدارة اخلطـوات أفراد عينة نظر وجهة

)، وبـوزن 2.86الرتبـوي)، مبتوسـط حسـايب بلـغ ( القـرار تـدعم الـيت واختاذ القرار، وتضع اإلدارة األولويـات
الـيت ختـص العـاملني يف فـرق )، وأدناهـا علـى فقـرة (تـوفر اإلدارة حريـة اختـاذ القـرارات 57.2نسيب مقداره (

  ). 48.6)، وبوزن نسيب مقداره (2.43العمل)، مبتوسط حسايب بلغ (

 بـني العالقـة اتسـاق يف العمـل، وعـدم وجـود يف ويعـود ذلـك إىل عـدم اسـتخدام اسـرتاتيجيات واضـحة
الكليـات عـن  القـرارات. هـذا يعـين أن علـى اإلدارة تطـوير مهـارات العـاملني يف اختـاذ عنـد العاملني واإلدارة

طريــق التــدريب املســتمر هلــم، وإشــراكهم يف عمليــة اختــاذ القــرار، وإعطــائهم الصــالحيات، وتطــوير أســاليب 
  واستخدام التقنيات احلديثة يف عملية اختاذ القرار.  ،العمل

 االسـتقاللية القـدرة املـوظفني مـنحالـيت أكـدت علـى  )2009قاسـم، ( واتفقـت هـذه النتـائج مـع دراسـة
  .العليا اإلدارة إىل الرجوع دون إصدار القرارات يف الكاملة

  القرار وفق مدخل إعادة هندسة  درجة استخدام فقرات اتخاذحول البحث  ةعين: إجابات )10جدول (
  بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئويةجامعة تشرين ممثلة العمليات اإلدارية في 

 الــفقرات الرقم
  املتوسط
 احلسايب

  االحنراف
 املعياري

  الوزن
 النسيب 

ترتيب العبارة 
 بالنسبة للمجال

  درجة 
 االستخدام

 منخفضة 2 57 0.53 2.85  القرارات. باختاذ يسهم العاملون  .85
 منخفضة 5 52.8 0.64 2.64  تشارك اإلدارة العاملني يف بناء خطط العمل.  .86
 منخفضة 3 56.6 0.55 2.83 تعطي اإلدارة صالحيات واسعة لفرق العمل الختاذ القرار.  .87
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 منخفضة جداً  8 48.6 0.68 2.43 توفر اإلدارة حرية اختاذ القرارات اليت ختص العاملني يف فرق العمل.  .88

89.  
املوظف  بني العالقة وحدة ضوء يف بالتطوير القرار اختاذ يرتبط

 .العليا واإلدارة
2.60 0.65 52 6 

 منخفضة

90.  
 لتنفيذ واضحة واتخط ذات تستخدم اإلدارة اسرتاتيجيات

 .العمليات
2.71 0.84 54.2 4 

 منخفضة

91.  
 وتشرك الصالحيات تفوض للعمل داعمة اإلدارة قيادة توفر

  القرارات. يف اختاذ العاملني
2.56 0.9 51.2 7 

 منخفضة

 منخفضة 1 57.2 0.77 2.86  واختاذ القرار. املشكلة لدراسة العلمية تضع اإلدارة اخلطوات  .92

93.  
دعت  إذا املتخذة القرارات يف لى إعادة النظرتعمل اإلدارة ع

  لذلك. الضرورة
2.56 0.9 51.2 7 

 منخفضة

 منخفضة 1 57.2 0.77 2.86  الرتبوي. القرار تدعم اليت تضع اإلدارة األولويات  .94

 آراء بـين  ) = 0.05αهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (السؤال الثاني:     
تعـزى اإلداريـة  هندسـة العمليـات اإلدارية وفق مـدخل إعـادة العمليات حث في ممارسةأفراد عينة الب

  للمتغيرات اآلتية (الكلية، نوع العمل، المؤهل العلمي، الخبرة الوظيفية)؟.

  :اإلجابة عن السؤال الثاني

  وفق متغير الكلية  •

 فـروق هنـاك كـان إذا مـا فـةملعر  مسـتقلتني، عينتـني متوسطي بني لفروقل (T-Test)اختبار  استخدام مت
اإلدارية وفـق مـدخل  ممارستهم للعمليات لدرجة عينة البحث تقديرات متوسطات بني إحصائية ذات داللة

 على احلصول جمتمعة، مت الدراسة االت الكلية اليت يعمل ا (علمية، أدبية) ملتغري تعزى ،اهلندسة إعادة
  ).11( جدول يف املوضحة النتائج

إلجابات عينة البحث  (t) المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار ):11جدول (
  حول درجة

اإلدارية تبعاً لمتغير الكلية عند  هندسة العمليات اإلدارية وفق مدخل إعادة العمليات ممارسة 
  )378(درجة الحرية = 

 ااالت
  العينة وفق

 متغري الكلية 
 احملسوبة t) ( ياالحنراف املعيار  املتوسط احلسايب

  قيمة الداللة
)Sig( 

 القرار )%95جمال الثقة (
  أعلى أدىن

 دال* 37.16-51.953- 0.000 11.845- 21.25 211.19 194 أدبية  جماالت ممارسة
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  47.69 255.74 186 علمية اإلدارية العمليات 

  .1.96تساوي  0.05) ومستوى معنوية 378) الجدولية عند درجات حرية (tقيمة (

  .2.58تساوي  0.01) ومستوى معنوية 378) الجدولية عند درجات حرية (tقيمة (

)، يتبني أن الفروق اليت ظهرت بني متوسط إجابات أفراد عينة البحث 11من خالل قراءة اجلدول (      
بيـة، هـي فـروق دالـة العاملني يف كليات علمية، ومتوسـط إجابـات أفـراد عينـة البحـث العـاملني يف كليـات أد

إذ بلغـت  .اإلداريـة هندسة العمليات وجوهرية عند درجة ممارسة العمليات اإلدارية ككل وفق مدخل إعادة
- = t)، كمـــا بلغـــت قيمـــة (0.05) وهـــي أصـــغر مــن قيمـــة مســـتوى الداللـــة (p= 0.000قيمــة (

) مبجـال 378ات حرية ()، عند درج2.58) احملسوبة، وهي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة (11.845
)، وهذه الفـروق جـاءت لصـاحل العـاملني يف الكليـات العلميـة، فالعـاملون يف الكليـات األدبيـة %95الثقة (

يرون أن استخدامهم ألساليب العمليات اإلدارية الواردة يف االستبانة وفـق مـدخل إعـادة هندسـة العمليـات 
  اإلدارية هي دون املستوى املطلوب. 

ن ذلك يعود إىل طبيعة الظروف اليت يعمل فيها أفراد عينة البحث، واليت ختتلـف بـاختالف ويرى الباحث أ
الكلية سواء أكانت أدبية أم علمية، كما أن العاملون يف الكليات العلمية يرون أن هذه األساليب تستخدم 

مللقــاة علــى عــاتق ورمبــا يعــود ذلــك إىل األعبــاء ا .بشــكل أكــرب مقارنــة بالكليــات األدبيــة يف جامعــة تشــرين
العاملني يف الكليات األدبية لكثرة أعداد الطلبة امللتحقني ا من جهة، وإىل التوسـع يف هـذه الكليـات مـن 

  جهة أخرى. 

) اليت بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 2007وجاءت هذه النتائج متوافقة مع دراسة (البلوشي، 
  لكلية.ممارسة العمليات اإلدارية تعزى ملتغري ا

  :اإلجابة عن السؤال الثاني

  وفق متغير نوع العمل  •

) للمقارنــــات الثنائيــــة ملعرفــــة املتوســــطات احلســــابية وطبيعــــة الفــــروق T–Testاســــتخدم الباحــــث اختبــــار (
  .إلجابات أفراد العينة وفق متغري نوع العمل (إداري، تدريسي)

اءتـــه أن الفـــروق الـــيت ظهـــرت بـــني متوســـط ) الـــذي يتبـــني مـــن خـــالل قر 12وأُدرجـــت النتـــائج يف اجلـــدول ( 
إجابات أفراد عينة البحث العاملني كإداريني، ومتوسـط إجابـات أفـراد عينـة البحـث العـاملني كأعضـاء هيئـة 
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هندســة  اإلداريــة ككـل وفـق مــدخل إعـادة تعليميـة، هـي فـروق دالــة وجوهريـة عنـد درجـة ممارســة العمليـات
   .اإلدارية العمليات

- = t)، كمـا بلغـت قيمـة (0.05) وهي أصغر من قيمـة مسـتوى الداللـة (p= 0.000إذ بلغت قيمة (
) مبجـال 378)، عند درجات حرية (2.58) احملسوبة، وهي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة (14.853

   .)%95الثقة (

ى تقـومي وهذه الفروق جاءت لصاحل العاملني يف كليات جامعة تشرين كأعضاء هيئة تعليمية، فهم أقدر علـ
كمـا أـم أقـدر علـى تقـومي املمارسـات اإلداريـة الـيت جتـري يف الكليـة الـيت يعملـون   .الواقـع اإلداري مبوضـوعية

  .اإلدارية هندسة العمليات فيها كأعضاء هيئة تعليمية من العاملني اإلداريني وفق مدخل إعادة

، فممارســـة العمليـــات اإلداريـــة وفـــق وهـــذا يبـــني احلاجـــة املاســـة للتطـــوير اإلداري يف كليـــات جامعـــة تشـــرين 
مـــدخل إعـــادة هندســـة العمليـــات اإلداريـــة، ســـتكون طريقـــاً لتحســـني جـــودة أداء العمـــل لـــدى إدارات هـــذه 

  الكليات. 

وجــود فــروق دالــة إحصــائياً  ) الــيت أظهــرت2009عيســى،  وتوافقــت هــذه النتــائج مــع نتــائج دراســة (بــين
  احلالية.  تغري الوظيفةمل تبعاً  اإلدارية اهلندرة تطبيق إلمكانية

  

إلجابات عينة البحث  (t) ): المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار12جدول (
  حول درجة

اإلدارية تبعاً لمتغير نوع العمل عند  هندسة العمليات اإلدارية وفق مدخل إعادة العمليات ممارسة 
  )378(درجة الحرية = 

 احملسوبة t) ( االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ليةالعينة وفق متغري الك ااالت
  قيمة الداللة

)Sig( 
 القرار )%95جمال الثقة (

  أعلى أدىن
  جماالت ممارسة

 اإلدارية العمليات 
 21.82 210.83 220 إداري

-14.853 0.000 -59.61 -45.67 
 دال*

  45.94 263.47 160 تدريسي

  .1.96تساوي  0.05) ومستوى معنوية 378درجات حرية ( ) الجدولية عندtقيمة (

  .2.58تساوي  0.01) ومستوى معنوية 378) الجدولية عند درجات حرية (tقيمة (
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  :لإلجابة عن السؤال الثاني

  وفق متغير المؤهل العلمي •

ة )، ملعرفــة مصــدر التبــاين وقيمــANOVAاســتخدم الباحــث اختبــار حتليــل التبــاين األحــادي اجلانــب ( 
جامعيـة، ماجســتري،  فأقـل، معهـد، إجـازة الداللـة إلجابـات أفـراد العينـة وفـق متغــري املؤهـل العلمـي (ثانويـة

  ). 13دكتوراه)، وأُدرجت النتائج يف اجلدول (

 اإلدارية وفق مـدخل إعـادة ومن قراءته يتبني أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً حول درجة ممارسة العمليات
أكــرب مــن  (Sig)إذ جــاءت قيمــة  .ري املؤهــل العلمــي، وذلــك علــى مســتوى اــاالت كافــةاهلندســة تبعــاً ملتغــ

) احملســـوبة، وهـــي أكـــرب مـــن قيمتهـــا اجلدوليـــة البالغـــة F = -14.853)، كمـــا بلغـــت قيمـــة (0.05(
  ).%95مبجال الثقة () 4، 375()، عند درجات حرية 3.41(

  للفروق في درجة ممارسة )ANOVA): تحليل التباين األحادي االتجاه (13جدول (
  اإلدارية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي هندسة العمليات اإلدارية وفق مدخل إعادة العمليات 

 القرار قيمة الداللة Fقيم  متوسط املربعات   درجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين اال
  جماالت ممارسة

 اإلدارية العمليات 
 131847.381 4 527389.526  بني اموعات

292.550 
 

0.000 
 

 دال*

  450.684 375 169006.464 داخل اموعات 
   379 696395.989 اموع 

  .2.41تساوي  0.05) ومستوى معنوية 4، 375) الجدولية عند درجات حرية (Fقيمة (

  .3.41تساوي  0.01) ومستوى معنوية 4، 375) الجدولية عند درجات حرية (Fقيمة (

) للمقارنـــات املتعـــددة، وجـــاءت Scheffeوملعرفـــة طبيعـــة هـــذه الفـــروق مت اللجـــوء إىل اختبـــار شـــيفيه (    
  ):14النتائج كما هو موضح يف اجلدول اآليت (
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اإلدارية وفق مدخل  للفروق في درجة ممارسة العمليات) Scheffe): نتائج اختبار (14( جدول
  يالهندسة تبعاً لمتغير المؤهل العلم إعادة

  اختالف املؤهل العلمي  (J)  املؤهل العلمي (I) اال 
 (I-J) املتوسط  

  اخلطأ 
 املعياري

  قيمة 
  الداللة

 %95جمال الثقة 
 أدىن قيمة أدىن قيمة 
  جماالت ممارسة  

 العمليات 
  اإلدارية

 3.32 18.54- 0.328 3.530 7.608- معهد فأقل ثانوية

 6.34 13.06- 0.886 3.134 3.363- جامعية إجازة 
 51.92- 75.23- 0.000 3.764 *63.573-  ماجستري 
 100.92- 127.25- 0.000 4.253 *114.088-  دكتوراه 
 18.54 3.32- 0.328 3.530 7.608 فأقل ثانوية معهد  
 13.65 5.15- 0.744 3.036 4.246 جامعية إجازة 

 44.56- 67.37- 0.000 3.684 *55.965- ماجستري
 93.53- 119.42- 0.000 4.182 *106.480- دكتوراه

 13.06 6.34- 0.886 3.134 3.363 فأقل ثانوية جامعية إجازة
 5.15 13.65- 0.744 3.036 4.246- معهد

 49.98- 70.44- 0.000 3.306 *60.210-  ماجستري
 98.8- 122.65- 0.000 3.853 *110.725-  دكتوراه

 75.23 51.92 0.000 3.764 *63.573 فأقل ثانوية ماجستري
 67.37 44.56 0.000 3.684 *55.965 معهد

 70.44 49.98 0.000 3.306 *60.210 جامعية إجازة
 36.95- 64.08- 0.000 4.381 *50.515- دكتوراه

 127.25 100.92 0.000 4.253 *114.088 فأقل ثانوية دكتوراه
 119.42 93.53 0.000 4.182 *106.480 معهد

 122.65 98.80 0.000 3.853 *110.725  جامعية إجازة
 64.08 36.95 0.000 4.381 *50.515  ماجستري

) أن الفــرق كــان بــني درجــات تقــدير إجابــات أفــراد العينــة مــن محلــة املؤهــل العلمــي 14يبــني اجلــدول (     
أفـراد العينـة مـن محلـة املؤهـل العلمـي (املاجسـتري، والـدكتوراه)  وبـني ،جامعيـة) فأقل، ومعهد، وإجازة (ثانوية

  لصاحل محلة املاجستري، الدكتوراه، بداللة املتوسطات احلسابية. 
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وتفسر النتيجة بأن أفراد العينة من املؤهل العلمي العايل لديهم القدرة علـى تقـومي ممارسـة العمليـات اإلداريـة 
علمي، إذ ختطوا عدد من املراتب العمليـة  منظور من وحكماً على األمور بدقة، فهم ميتلكون وعياً واطالعاً 

التطـوير اإلداري يف كليـات جامعـة  علـى القـدرة لـديهم أصـبح وبالتـايل ،املهنية معارفهم مكنتهم من حتديث
  تشرين. 

 قفـرو  ) الـيت بينـت وجـود2010(الشـوبكي،  واتفقـت هـذه النتـائج مـع النتـائج الـيت توصـلت إليهـا دراسـة
 القـرار، وإعـادة دعـم نظـم السـتخدام اإلدارة العليـا جمـال دعـم إىل بالنسـبة التعليمـي املسـتوى ملتغـري بالنسـبة
  الفلسطينية.  اجلامعات يف اهلندسة

 إحصـائية داللـة ذات النتائج عدم وجود فروق اليت أظهرت )2008(اخلواجا،  واختلفت مع نتائج دراسة
 تعزى املبحوثة للعمليات األمهية ودرجة التوفر، درجة حيث من العاملني احلسابية لتقديرات املتوسطات بني

  للمؤهل العلمي.

  اإلجابة عن السؤال الثاني

  وفق متغير الخبرة الوظيفية  •

للكشف عن الفروق يف املتوسطات احلسابية وداللتها بني إجابات أفراد عينة البحث حول تقديرهم لدرجة 
اإلداريـة تبعـاً ملتغـري اخلـربة، اسـُتخدام حتليـل  هندسـة العمليـات مـدخل إعـادةاإلداريـة وفـق  ممارسـة العمليـات

  ). 15)، وجاءت النتائج على النحو املبني يف اجلدول (ANOVAالتباين األحادي اجلانب (

 اإلدارية وفق مـدخل إعـادة ومن قراءته يتبني أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً حول درجة ممارسة العمليات
 سنوات 10سنوات،  10وأقل من 5سنوات، من  5اإلدارية تبعاً ملتغري اخلربة (أقل من  عملياتهندسة ال

كمـــا ،  )0.05أكـــرب مـــن ( (Sig)إذ جـــاءت قيمـــة الداللـــة  .فـــأكثر)، وذلـــك علـــى مســـتوى اـــاالت كافـــة
ة )، عنـد درجـات حريـ2.41) احملسوبة، وهي أقل من قيمتهـا اجلدوليـة البالغـة (F =1.888بلغت قيمة (

  ). %95) مبجال الثقة (4، 375(

 طويلـة، وامتلكـوا لفـرتة اإلداري العمـل مارسـوا إىل أن أفراد عينـة البحـث الـذين الباحث هذه النتيجة ويعزو
واملشـكالت، إال أن األعمـال الـيت يقومـون ـا روتينيـة متكـررة،  املواقـف خمتلـف مـع التعامـل يف ودرايـة خـربة

 عن النظر بغض املتشاة، إذ ال حتتاج إىل خربة عالية، أي أم يتفقون توالواجبا املهام من تضم جمموعة
   .مستوى خربم على النتائج اليت مت التوصل إليها، وال توجد اختالفات حول درجة ممارستها
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ويرجع ذلك تشابه العوامل اليت ختضع إليها كليات جامعة تشرين سواء كانت عوامل اقتصادية أو ثقافية أو 
ية أو سياسية، فأفراد عينـة البحـث ينفـذون سياسـة اجلامعـة املرسـومة مـن قبـل وزارة التعلـيم العـايل يف اجتماع

اجلمهورية العربية السورية اليت دف إىل تطوير وحتديث التعليم العايل، وأن درجة ممارسة العمليات اإلدارية 
اإلدارية يف الوزارة الـيت ختضـع هلـا هـذه  اإلدارية مرتبط بتطوير العمليات هندسة العمليات وفق مدخل إعادة

 الكليـات، فمـدة العمـل يف كليـات جامعـة تشـرين (اخلـربة) مل تكـن عامـل مـؤثر يف درجـة ممارسـة العمليـات
املسـتمر وإىل دورات تدريبيـة يف  والتحسني التطوير إىل حباجة اإلدارية وفق هذا املدخل. فأفراد عينة البحث

  القرار).  والرقابة، والتطبيق واختاذ والتقومي، والتوجيه، واملتابعة والتنظيم، ،ااالت اإلدارية (التخطيط

 كل دالة إحصائياً على فروق النتائج وجود ) اليت أظهرت2009عيسى،  (بين واختلفت مع نتائج دراسة
 سـنوات  (6) من أقل اخلربة اخلربة، بني فئة اإلدارية تبعاً لسنوات اهلندرة جماالت املمارسة لعملية من جمال
(اخلواجـا،  ومـع دراسـة ،فـأكثر سـنوات (10) لصـاحل وكانـت الفـروق فـأكثر، سـنوات (10) اخلـربة وفئـة

 احلسـابية لتقـديرات املتوسـطات بـني إحصـائية داللـة ذات النتـائج وجـود فـروق الـيت أظهـرت )2008
 هلـم الـذين لصـاحل العـاملني اخلـربة،إىل متغـري  تعـزى املبحوثـة للعمليـات التـوفر، درجـة حيـث مـن العـاملني،

  سنوات فأقل. مخس

  ) حول درجة ممارسةANOVA): تحليل التباين األحادي االتجاه (15جدول (
  اإلدارية تبعاً لمتغير الخبرة الوظيفية هندسة العمليات اإلدارية وفق مدخل إعادة العمليات 

 القرار قيمة الداللة Fقيم  متوسط املربعات   درجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين اال

  جماالت ممارسة
 اإلدارية العمليات 

 3453.556 2 6907.111  بني اموعات
1.888 0.153 

  غري 
 دال

  1828.883 377 689488.878 داخل اموعات
   379  696395.989 اموع

  .2.41 تساوي 0.05) ومستوى معنوية 4، 375) الجدولية عند درجات حرية (Fقيمة (

       .3.41تساوي  0.01) ومستوى معنوية 4، 375) الجدولية عند درجات حرية (Fقيمة (

  ـ االستنتاجات والمقترحات 13

تناول البحث آراء عينة من أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية يف كليات جامعة تشرين، وتوصل إىل نتائج      
إليهـا قُـدمت  التوصـل الـيت مت النتـائج عـرض ضـوء ويف ، اجلامعـةمهمة تسهم إسهاماً حبثياً يف تطـوير األداء يف
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  املقرتحات اآلتية: 

اإلداري يف  العمـل تطـوير التغيـري يف أدوات مـن اإلدارية كـأداة العمليات هندسة إعادةمدخل  تبين -13-1
 رفـع يف الـيت تسـهم العمليـات يف اجلامعـة كفـاءة مـن تزيـد ،جوهريـة تغـريات إحـداث جامعـة تشـرين ـدف

  .اليت تواجهه التحديات ظل يف التنافسية فعاليته وقدراته وزيادة األداء مستوى

 إداريـني جامعـة تشـرين مـن يف العـاملني لكافة اإلدارية العمليات هندسة إعادة مفهوم وتعزيز نشر -13-2
علـى  والعمـل ،احلديثـة اإلداريـة األنظمـة يف متخصصة تدريبية وبرامج عمل ورش وأكادمييني، من خالل عقد

  .بكفاءة األعمال أداء من ليتمكنوا عملهم مبهام الكاملة باملعرفة العاملني صقل

حاجـة العمـل  تلبيتهـا مـن باسـتمرار للتأكـد واألمتتـة املعلومـات تكنولوجيـا حتـديث علـى االعتمـاد -13-3
 األساليب لتنفيذ لداعمةاملتطورة ا الربامج اإلدارية، واستخدام العمليات هندسة أسلوب إعادة لدعم والالزمة
  والتكلفة. واجلهد الوقت تقليل إىل دف اإلداري واليت العمل تطوير يف احلديثة

فعــال، يف ضــوء مــدخل إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة، يتــيح  تــدرييب العمــل علــى وضــع نظــام -13-4
 هندسـة طلبـات إعـادةمت لـدعم واملعلومـات االتصـاالت تقنيـة مـن االسـتفادة فرصـة اجلامعـة مـوظفي جلميـع

  .اإلدارية العمليات

إحــداث تغــريات مدروســة يف األهــداف والعمليــات واالســرتاتيجيات واملمارســات يف اجلامعــة، مــن  -13-5
 العاملية املتغريات أجل مواكبة من وذلك ،مستمر بشكل اإلدارية والسياسات واألنظمة اللوائح خالل تطوير

  املتسارعة. واحمللية

 ،الفريـق بـروح وفعاليـة والعمـل بكفـاءة العمـل أداء خـالل مـن اجلامعـة يف اإلجنـاز افـةثق ترسـيخ -13-6
 اختـاذ يف واالسـتقاللية واحلريـة القـدرة مبـا ميـنحهم اجلامعـة يف للعـاملني املمنوحـة الصـالحيات نطـاق وتوسيع
 .القرارات اختاذ عملية للعمل، ومشاركتهم يف الالزمة القرارات

الـيت ـدف إىل  اإلداريـة، العمليـات هندسـة إعـادة جمـال يف املعمقـة الدراسـات املزيـد مـن إجـراء -13-7
يف البحـث احلـايل  جامعـات القطـر ومقارنتهـا مـع النتـائج الـيت مت التوصـل إليهـا خمتلـف يف التنظيمـي التطـوير

  الذي يعّرب عن آراء أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية يف كليات جامعة تشرين.
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  المراجع

 أداء علـى اإلداريـة العمليـات هندسـة إعادة تطبيق أثر) 2011عبد ايـد ( عمشة، أمحد أبو -
غزة:  رسالة ماجستري غري منشورة، الطلبة. نظر وجهة من اإلسالمية بالجامعة صندوق الطالب

 .اإلسالمية، فلسطني اجلامعة

بيـق متطلباتهـا إعادة هندسة العمليات اإلداريـة وإمكانيـة تط) 2007البلوشي، شريفة مخيس ( -
رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، جامعـة السـلطان قـابوس، كليـة في كليات التربية بسـلطنة عمـان. 

 الرتبية.

األردنية  في الجامعات التربية كليات عمداء تطبيق إمكانية مدى) 2009( عيسى، هيثم بين -
 رسـالة .قسـاماأل العمـداء ورؤسـاء نظـر وجهـة مـن تطبيقهـا ومعيقـات اإلداريـة الهنـدرة لعملية
 .الريموك جامعة منشورة، غري دكتوراه

ــــات ) 2002احلــــارثي، ســــعاد ( - ــــة للبن ــــات التربي ــــرح لخفــــض التكــــاليف فــــي كلي نمــــوذج مقت
رســالة دكتــوراه غــري منشــورة، الريــاض: جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم  باســتخدام أســلوب الهنــدرة.
 األمنية، كلية الدراسات العليا.

 :اإلسـكندرية .التعلـيم لمنظومـة جديـد مـدخل :الهندسة إعادة ثورة) 2007( سالمة حسني، -
 .320، اجلديدة دار اجلامعة

 حزم. ابن دار :عمان للتغيير. طريقة 15  التميز إلى الطريق) 2006علي ( احلمادي، - 

 ممارسـة فـي اإلداريـة الهندسـة أسـلوب اسـتخدام درجـة )2010يوسـف ( مـراد حنـون، ناديـة -
 نظـر وجـه مـن الغربيـة الضـفة محافظـات فـي دارس الحكوميـةالمـ فـي العمليـات اإلداريـة

 .الوطنية، فلسطني النجاح رسالة ماجستري غري منشورة، نابلس: جامعة .والمديرات المديرين

 ظـل فـي التكاليف خفض قرارات دعم في العمليات هندسة دور )2008اهللا ( خليل، عطا -
 جامعـة  املعرفـة، وجمتمـع التغيـري إدارة الثـامن السـنوي الـدويل العلمـي املؤمترإدارة التغيير.  فلسفة

 األردن. الزيتونة،
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 فـي يـةاإلدار العمليـات هندسـة إلعـادة أنمـوذج تطـوير) 2008عبـد العزيـز ( ماجـد اخلواجـا، -
 .عمان: األردن األردنية، اجلامعة دكتوراه، رسالة .األردن في المهني التدريب مؤسسة

 بمدارس المدرسية اإلدارة في تطبيقها وإمكانية اريةاإلد الهندرة) 2009الدحياين، سلطان ( -
 الكويـت: جامعـة املعلـم، أداء تطـوير حنـو جديـد رؤيـة للمعلـم الثـاين املنتـدى دولـة الكويـت.

  .الكويت

 مشس. القاهرة: جامعة عني ،1ط العمليات. هندسة إعادة ")2006رفاعي، ممدوح ( -

 اململكة الرياض: والتطبيق. النظرية ل:العم نظم هندسة إعادة )2001صاحل ( فهد السلطان، -
  العربية السعودية.

 عصـر متطلبـات الجامعي لمواجهة التعليم أساليب هندسة إعادة )2007( صفية الشهراين، -
 السـعودية، منشـورة، دكتـوراه غـري رسـالة القـرى. أم لجامعـة مقتـرح أنمـوذج المعلومـات، ثقافـة
  .املكرمة مكة

 الجامعـات فـي الهندسـة وإعـادة القـرار دعـم نظـم بـين العالقـة) 2010الشـوبكي، مـازن ( -
 األزهر. ماجستري غري منشورة، جامعة رسالة غزة. بقطاع الفلسطينية

 العـالي التعلـيم وزارة فـي العـاملين أداء لتطـوير مقتـرح أنمـوذج )2008( الطنيجـي، سـامل -
 ندسـةه إعـادة منهجيـة ضـوء فـي المتحـدة العربيـة دولـة اإلمـارات فـي العلمـي والبحـث
 العربية. عمان عمان: جامعة منشورة، غري دكتوراه رسالة اإلدارية. العمليات

بنـاء برنـامج تـدريبي مقتـرح لتطـوير المهـارات القياديـة المبدعـة )  2009طويقات، مشهور ( -
لعمداء الكليـات ورؤسـاء األقسـام األكاديميـة فـي الجامعـات األردنيـة فـي ضـوء االتجاهـات 

 .185 -157، 13لة حبوث الرتبية النوعية، عجماإلدارية المعاصرة. 

أبـدال حديثــة فـي إدارة التعلـيم العـالي: إعـادة الهندســة ) 2010أمـني ( أمحــد ، صـاحلعبابنـة -
أكتوبر، كلية  17املؤمتر العريب حول التعليم العايل وسوق العمل. مصراتة: جامعة  وستة سيجما.

  اآلداب.
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 القطاع في الهندرة)( اإلدارية العمليات هندسة ةإعاد )2004راشد ( واحلمايل، العتييب، سعد - 
 17 – 15سـعود،  امللـك جامعـة للجـودة، األول الـوطين املـؤمتر. الحاسـمة النجاح العام عوامل

 .2004مايو، 

، عمـــان: دار حامـــد للنشـــر 1ط تطـــور الفكـــر واألنشـــطة اإلداريـــة.) 2002العتيـــيب، صـــبحي ( -
 والتوزيع.

دار : عمـانالتربويـة.  المؤسسـات فـي اإلداريـة ليـاتالعم )2007ناصـر ( صـاحل عليمـات، -
 .206للنشر،  الشروق

 نظـر وجهـة مـن الجـامعي التعلـيم مخرجـات تطـوير علـى الهنـدرة أثـر) 2011وفـاء ( عـون، -
 حممد السعودية، الرياض: جامعة املرأة تعليم مؤمتر سعود. الملك بجامعة التربية خريجات كلية

 .سعود اإلسالمية بن

، 35،ع10العربيـة،م الرتبيـة .مسـتقبلالتغييـر وإدارة المنظومي المدخل) 2004( أمني فهمي، -
 .384 – 369ص ص

 إعـادة عبـر الفلسـطينية الجامعـات فـي الخدمـة جـودة تحسـين )2009إمساعيـل ( قاسـم، - 
 اجلامعة اإلسالمية. ماجستري غري منشورة، غزة: رسالة ،"الهندرة" العمليات اإلدارية هندسة

 الفـردي اإلنسـاني السـلوك دراسـة التنظيمـي السـلوك) 2000قاسـم ( حممـد القريـويت، -
  والتوزيع. للنشر الشروق دار عمان: المختلفة. في المنظمات والجماعي

جملـة الباحـث، ع معاصـرة.  الجـامعي: مقاربـة األداء هندسـة إعـادة) 2007قـوي، بوحنيـة ( -
)5 ،(137 – 145 . 

تــــوافر عناصــــر نمــــوذج الهيئــــة الوطنيــــة مــــدى ) 2006املــــدهون، حممــــد والطــــالع، ســــليمان ( -
. جملـــة لالعتمـــاد والجـــودة والنوعيـــة لمؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي الجامعـــات الفلســـطينية

 .294-257، غزة، 2)، ع14اجلامعة اإلسالمية، م(

دار  عمــان:، 1. طنظريــة القــرارات اإلداريــة (مفــاهيم وطــرق كميــة)) 2000املنصــور، كاســر ( -
 حامد للنشر.
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