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 ريةمدى تطبيق اعادة هندسة العمليات االدا

 -دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملين- 

The range of application of re-engineering the 
administrative Operations –A field study from the 

workers perspective- 
                               Dr. SabIh K. AL-Kinany)١(د. صبيح كرم الكنانيأ.م.
                                          Dr. Ikhlas Z. Farraj )٢(فرجد. إخالص زكي أ.م.
  مستخلصال

يهدف البحث اىل التعرف على درجة تطبيق اعادة هندسة العمليات يف وزارة الرتبية على وفق احملـاور 
) تـــتلخص االتيــة (العمليــات االداريــة، االداء الســـرتاتيجي، التخطــيط، تقســيم العمـــل، تقــومي اداء العــاملني

ت العامـــة للرتبيـــة يف بغـــداد. تبـــىن  مشــكلة الدراســـة بكيفيـــة تطبيـــق اعـــادة هندســـة االدارة يف اقســـام املـــدير
 ٢٨الباحثـان املــنهج الوصــفي التحليلــي، واعتمـدا اســتمارة االســتبيان كــأداة للبحـث هــي اســتبانة تضــمنت 

االت اخلمسة، توصل الباحثان اىل جمموعة من   االستنتاجات من ابرزها:فقرة موزعة على ا
ــدف اىل التغيــري   -١ تعـد اعــادة اهلندســة االداريــة عمليـة متكاملــة حتتــوي علــى مراحـل متسلســلة 

ت العامـة للرتبيــة يف  ت البيئيــة املفروضـة علـى املــدير اجلـذري للعمليـات االداريــة مـن اجـل مواجهــة التحـد
تميــزة هلـــا القـــدرة علــى حتقيـــق اهـــداف وزارة حمافظــة بغـــداد وجعلهــا مؤسســـات ديناميكيـــة تنــتج خمرجـــات م

 الرتبية.

                                                        
 .جامعة أهل البيت / كربالء/رئيس قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي  -١
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اعتماد اهلياكل التنظيمية الرأسية اليت يتعدد فيها نطاق االشراف واليت حتتاج اىل اعادة هيكلة  -٢
جذريــة لنطــاق االشــراف وتبســيط االجــراءات فضــال عــن اعتمــاد املركزيــة العاليــة ممــا يــدلل علــى ان صــناعة 

لتنفيـذ فقـط ممـا اضـعف دافعيـة  القرار واختاذه يتمركز يف املواقع االداريـة العليـا واحنسـار االدارات الوسـطى 
 العاملني يف العمل واالبداع 

 وبناء على االستنتاجات توصل الباحثان اىل مجلة من التوصيات امهها:
ا العامة يف  -١ هلياكل التنظيمية والنظام االداري لوزارة الرتبية ومدير  حمافظة بغداد اعادة النظر 
 نشر ثقافة اعادة هندسة العمليات االدارية يف وزارة الرتبية والدوائر التابعة هلا  -٢
حــة الفرصــة لــإلدارات الوســطى املشــاركة  -٣ توســيع دائــرة الالمركزيــة يف مؤسســات وزارة الرتبيــة وا

 الفاعلة يف صياغة القرارات واختاذها.
Abstract 
The research aims to identify the degree of implementation of process 

re-engineering in the Ministry of Education, according to the following axes 
(administrative processes, strategic performance, planning, division of 
labor, evaluate the performance of employees). Summed study the 
problem of how to apply re-engineering department at the Directorate 
General for Education departments and then the possibility of circulating 
this administrative-oriented at all the departments of the Ministry of 
Education, and to achieve the goal of research researchers used the 
descriptive analytical method, as well as They built a questionnaire for this 
purpose included 28 items distributed on areas five. The research found a 
set of conclusions Nord, including: 

1. The re-engineering of integrated process containing sequential 
phases aimed at a radical change of administrative processes in order to 
meet imposed on the Directorates General for Education in the provincial 
environmental challenges, and make it dynamic institutions produces 
distinct outputs have the ability to achieve the objectives of the Ministry of 
Education. 

2. rely on vertical organizational structures in which multiple domain 
supervision, if every department consists of (director general, Maaunan 
(administrative and technical) to the director general, the head of 
department, head of the Division), and these episodes many of which are 
redundant need to be a radical restructuring of the scope of supervision to 
simplify procedures and decision-making process. 

3-high central to follow, instead of the decentralization policy, and that 
means decision-making concentrated in the upper levels of the process, 
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and the role of world governance implementation of these decisions, which 
reduces the motivation of employees to work and creativity. 

Based on the conclusions of the research, the most important 
recommendations Nord 

1-Radical and comprehensive patch management system for the 
Ministry of Education, and by limiting the Atralh, and dispense with the 
extra episodes, and administrative levels, which does not exercise any 
actual authority, and the rehabilitation of redundancy for use in other areas 

2-Reconsider the current administrative system for the various 
components by adopting a new philosophy of management focus on 
strategic planning and quality of output and efficient use of resources and 
reduce the size of the realization of the executive routine and focus on 
efficiency and excellence in performance, and the restructuring of the 
administrative apparatus and attention ways and tools administrative work 
actors. 

3-aqama Training courses for administrative staff and technicians in the 
General Directorates of Education in the field of Business Process 
Reengineering in terms of concepts and operations, regardless of years of 
experience. 

4-Spreading a culture of change and development, as well as doing a 
survey studies to identify the obstacles facing the implementation of 
Business Process Re-engineering processes in the various Directorates 
General for Education of the Ministry of Education. 

5-Support decentralization through the lower grades to authorize the 
necessary powers to take the decisions necessary to get the job done 
easily and facilitates..  

 المقدمة
ت السوق القائمة على املنافسة الشديدة وكثرة املنتجات واخلدمات نتيجة  يعد عصر العوملة واقتصاد

اليــوم الــذي اصــبح اكثــر نضــجا لتقــدم وســائل االعــالن زبــون لتطــور واالبتكــار املســتمرين وصــعوبة ارضــاء ل
ملنتجـات واخلـدمات املقدمـة  واالتصال نتيجة للثـورة التكنولوجيـة واملعلوماتيـة اهلائلـة الـيت زادت مـن ثقافـة 

ي خيتلـف كثـريا عـن عـامل االمـس من حولة يف ظل املنافسة الشـديدة. لـذا اصـبحنا نعـيش يف عـامل اليـوم الـذ
الــذي كنــا نعيشــه يف املاضــي القريــب، اذ يشــهد كثــريا مــن التطــورات والتغــريات املتتاليــة واملتســارعة يف مجيــع 
ره بشـكل  االعمال واخلدمات املقدمة، ونتيجة لذلك حدثت قفزات هائلـة مـن التقـدم الـذي انعكسـت ا

ويســتوعب وميــارس  يتــأقلمظومــة العامليــة الــذي حيتـاج ان واضـح غلــى قطــاع التعلـيم، الــذي هــو جــزء مـن املن
مل يعـد  ألمـساالداريـة  واملبـادئهذه التحوالت الكبرية اليت حتـدث مـن حولنـا فمـا كـان ميـارس مـن الـنظم 
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لتـــايل ينبغـــي علـــى مؤسســـاتنا التعليميـــة والرتبويـــة ان  االكفـــأ واالصـــلح وال يـــتالئم مـــع معطيـــات العصـــر، و
عــ ادة النظــر يف مجيــع املفــاهيم واالســاليب االداريــة الــيت متارســها، وهــذا يتطلــب ان يكــون تبــادريف احلــال 

اهلــدف الــرئيس هــو الوصــول اىل معــدالت عاليــة مــن االنتــاج واالداء حــىت نســتطيع تقــدمي اخلدمــة املطلوبــة 
وب اهلنــدرة ان تبــين فكــرة او اســل املســتفيد مســتمر. رضــاحتقيــق جلـودة العاليــة والســرعة املناســبة مــن اجــل 

 اجلــذري والســريع للعمليــات املهمــة يف املؤسســات والشــركات واهليئــات، وملــا كــان ريالــيت تعتمــد علــى التغيــ
ة ياالدار العمليات هندسة اعادة  التغيري السريع مطلبا حيو الي منظمة يف عصر العوملة، فان تبين اسلوب

مـــان يف (اهلنـــدرة) يعـــد مطلبـــا حيـــو الجـــراء التحـــوالت والتغيـــريات  املنظمـــات اجلذريـــة املطلوبـــة بســـرعة و
مــن قبــل القيــادات االداريــة العليــا يف وزارة  هجنــاح اســلوب اهلنــدرة البــد مــن تبنيــولضــمان  العامــة واخلاصــة.

 الرتبية حىت الحيبط اي تفكري غري منطي من خالل البريوقراطية والنمطية واخلالفات الشخصية.
) احـدى املـداخل الرتبويـة للتطـوير االداري، الـيت ختتلـف BRPيـة (تعـد اعـادة هندسـة العمليـات االدار 

عــن االســاليب االداريــة التقليديــة، ويهــدف اىل اجــراء حتســينات جذريــة يف جمــاالت الوقــت الــالزم لتقــدمي 
 اخلدمة، وتقليل التكاليف وحتسني جودة اخلدمة.

دراســـات الســابقة، بينمـــا مباحـــث تنــاول املبحــث االول منهجيـــة البحــث والعلـــى اربعــة البحــث  جــاء
جلانــب امليــداين، وتنــاول املبحــث  تنــاول املبحــث الثــاين االطــار النظــري يف حــني اخــتص املبحــث الثالــث 

 الرابع، االستنتاجات والتوصيات.
 المبحث االول: منهجية البحث والدراسات السابقة 

 اوال: منهجية البحث 

 االمهية -١
ــــــة ادت التغـــــريات العامليــــــة واملنافســــــة ال شــــــديدة وقصــــــر عمــــــر االكتشــــــافات العلميــــــة واملعرفــــــة اىل جما

ت جســيمة ممــا  العلميــة  املؤسسـات ــا االداريــة وذلــك لضــمان  كــان هلــا دافـعحتــد ان تعيــد النظــر يف عمليا
 ) Vest, 2008: 235البقاء والتطور يف عامل اصبحت فيه االشياء اكثر صغرا واسرع تغيريا وتعقيدا (

لــــذكر ان ــــاالت  واجلــــدير  لسياســــية االواقــــع الرتبــــوي العراقــــي بعــــد مــــروره بفــــرتات زمنيــــة خمتلفــــة يف ا
تغـري واصـالح يف العمليـة التعليميـة ومنهـا اإلدارة التعليميـة حـىت يتطلـب واالقتصادية والصـحية واألخالقيـة 

ت عصر اجلودة والتميز واملعرفة، ليت تفرضها فضال عن مواجهة األدوار اجلديدة ا تتمكن من مواجهة حتد
تمــع احمللــي، و  بــني هــذه الظــواهر كلهــا تعــد اإلدارة اليــوم املتغــري املهــم املــؤثر يف متتــع الــنظم مــن متطلبــات ا

لدول واحلكومات أن تعيد  تمعات احلديثة، مما دفع  لكفاية والفاعلية، وتتصدر اهتمامات ا واتصافها 
ا التعليمية، وقد أكد ذلك  من املؤمترات الدولية مشرية إىل أن التحدي الرئيس لنظم  العديدالنظر بسياسا

حــة فرصــة التعلــيم  بــل األهــم هــو أن يقــدم تعليمــاً جبــودة  التعلــيم لكــل املــواطنني فحســب،ال ينحصــر يف ا
إىل احلالية حتتاج املرحلة ومن هذا املنطلق ). ٣٦٨: ٢٠٠١عالية وفقا ملعايـري ومواصـفات دوليـة (البوهي، 

ت،عقليــة جديــد ومــن مث حتتــاج إىل تربيــة جديــدة، واىل تعلــيم لعصــر  ة تســتطيع التعامــل مــع هــذه التحــد
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يفرض علينا مطالب جديدة ليتيح لنا الذي  املعلومات بدال من تعليم عصر الصناعة والزراعة، هذا العصر
ت جديـــدة، و  . اذ اكـــدت احلاضـــريف الوقـــت هـــذا هـــو التحـــــــــــدي الكبـــري الـــذي يواجـــــــه التعليـــــم ان إمكـــا

اإلدارة اجلامعيـــة هـــي مفتـــاح التغيـــري والبـــد مـــن النهـــوض بكـــل  ان العديـــد مـــن البحـــوث والدراســـات علـــى
 وظائفها من ختطيط وتنظيم وتوجيه وتقومي.

ـا تقليديـة غري  علــى منهــا غـري قـادرة اذ تتسـم البنـاءات االداريـة والتنظيميــة احلاليـة لـالدارات املدرســية 
ا ملواجهـــة الضـــغوط البيئيـــة اخلارجيـــة الـــيت تطالـــب بعمليـــات التغيـــري واالصـــالح اجلـــذري  حتـــديث سياســـا

  النظمة العمل اجلامعية.
العمليـــات اعـــادة هندســـة  يت الـــدول املتقدمـــة اىل احـــدى االجتاهـــات االداريـــة املعاصـــرة وهـــأجلـــلقـــد 

ت املتحــــدة  ة الــــذي يعتمــــد اساســــا التغيــــري اجلــــذري لتطــــوير املنظومــــات الرتبويــــة، اذيــــاالدار  قامــــت الــــوال
ت املنافســـة  ـــا الرتبويــة والتعليميـــة ملواجهــة حتـــد االمريكيــة بتطبيـــق هــذا االجتـــاه االداري يف اغلــب منظوما
العاملية وضبط الكلفة، وظهرت اعادة اهلندسة االدارية منذ تسعينيات القرن العشرين كاداة لتحسني االداء 

عتماد اعادة اهليكلة الصحيحة و  اعادة تصميم العمليات وتقدمي احللـول الصـالح البنـاء التنظيمـي وذلك 
والعمليات االدارية االساسية وتوقع العوامل القادرة على اعادة هندسة اهلياكل التنظيمية اكثر من اساليب 

 ووسائل التغيري التنظيمي االخرى.
للـدور الـذي االدارة الرتبويـة تطـوير نظـم بميـة يف كثـري مـن دول العـامل نخمططو التوبناءا على ذلك يهتم 

تمعية الشاملة وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص االجتماعية و دميقراطية التعليم. ميكن ان تلعبه   يف التنمية ا
فاي مشروع او مؤسسة او عمل مجـاعي البـد لـه مـن الفاعلة تربز امهية البحث من احلاجة اىل االدارة 

قدر ما تكون عليه االدارة من جودة البد ان ينعكس ذلـك علـى ادارة تسريه وتشرف عليه وتتوىل اموره وب
يف البحث احلايل تكمن امهية وانطالقا من ذلك فان.جودة العمل الذي يؤدي لتحقيق االهداف املطلوبة 

 االيت: 
ــييف االضــافة العلميـــة الـــيت البحـــث احلـــايل تتمثــل امهيـــة  .أ العمليـــات يف جمـــال اعـــادة هندســـة  اســـهم 

ممـا يتطلـب املزيــد  العهـد يف الـدول الناميـة ومنهـا العـراق،تطبيقـات هـذا املـدخل تعـد حديثـة ان  االداريـة اذ
لدراسـة حالـة يعطيـه امهيـة ويضـعه ضـمن االطـر العلميـة لتقنيــات ها مـن البحـث والدراسـة لـذا فـان اخضـاع

ت النامجــة مــن ذلــك ووســائل واســاليب وممك نــات التعامــل االدارة احلديثـة يف مواجهــة املشــكالت والصــعو
 معها.
االدارية يف ادارة املدرسة االعدادية متثل دراسة العمليات ان حتديد متطلبات تطبيق اعادة هندسة  .ب

تســتحق االهتمــام االكــادميي والتطبيقــي ملــا هلــا مــن امهيــة يف االســهام العملــي لــالدارة املدرســية يف املرحلــة 
ذا االسلوب االداري  االعدادية بشان االخذ 
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 كلة الدراسة مش-٢
منـــاط االدارة التقليديـــة  خـــتالف انواعهـــا وانشـــطتها مـــن املشـــاكل املتعلقـــة  تعـــاين االدارات املدرســـية 
وخاصة بعد الثورة العاملية الثالثة ثورة املعلوماتية و اجلـودة واالبـداع والتفـوق وماترتـب علـى ذلـك مـن تغيـري 

داريـة لـالدارات عمومـا واالدارة املدرسـية بشـكل خـاص. يف امناط واساليب االدارة ومنها اعادة اهلندسة اال
تــتلخص مشــكلة الدراســة بكيفيــة تطبيــق اعــادة هندســة االدارة يف االدارة اجلامعيــة، اذ يعتقــد جريســتنر  اذ

الــــذي يواجــــه اجلــــذري املنظمــــات الرتبويــــة وحــــدها قــــد وقفــــت خــــارج اهلنــــدرة اجلــــذري والتغيــــري  ورفاقــــه ان
العمليـــات االداريـــة الـــيت تطلبـــت االســـتجابة الســـاليب التقنيـــة احلديثـــة،  املنظمـــات االخـــرى علـــى عكـــس

والطلب املتزايد على تلبية حاجات السوق فانـه مل توجـد قـوى خارجيـة تطالـب بتغيـري وحتسـني اجلامعـات، 
ت الثوريـة للتكنولوجيـا، حـىت حتـافظ علـى نفـس اهليكـل  فلقد كانـت اجلامعـات قـادرة علـى جتاهـل االمكـا

ملـنهج التقليـدي  التنظيمي اهلرمي والقواعد التقليدية اليت حتكم اعداد الطلبة يف الفصـل الدراسـي وااللتـزام 
واساليب التدريس املستخدمة، وحتول اهتمام علماء الرتبية والقنوات احلكومية اىل حماوالت لدمج التفكري 

عتماد اعادة هندسـة  التفكـري اجلـذري يف العمليـة التعليميـة االداريـة (اهلنـدرة) واعـادة العمليـات املستقبلي 
لنســبة للمؤسســات الرتبويــة عينــة الدراســة مــن بشــكل عــام  وانطالقــا مــن ذلــك تتجســد مشــكلة البحــث 

ا التعليميـة واملاليـة واالداريـة،  ا تعمل اليوم يف بيئة تتسم بعدم االستقرار، فضال عـن ضـعف قـدرا حيث ا
مداخل االدارة التقليدية وقد تبني للباحثني من خالل عملهم  وذلك بسبب تبين هذا النوع من املؤسسات

ملؤسســات الرتبويــة واملقــابالت الــيت اجريــت مــع عــدد مــن املســؤولني فيهــا، عــدم وجــود تصــور واضــح عــن 
امهية تطبيق مداخل االدارة احلديثة وعلى وجه اخلصوص اعادة هندسـة العمليـات االداريـة لـذا ميكـن بلـورة 

 خالل التساؤلني االتيني: مشكلة البحث من 
 ؟مدى تطبيق املؤسسات الرتبوية عينة البحث ملفهوم اعادة هندسة العمليات االدارية ما-١
مـــــدى اســــتعداد ادارات املؤسســـــات املــــذكورة علـــــى جتــــاوز تطبيـــــق املــــداخل التقليديـــــة يف ادارة  مــــا-٢

 ؟االنشطة والفعاليات الرتبوية
 أهداف الدراسة -٣

 يق األهداف اآلتية:حتقيهدف البحث اىل 
 تسليط الضوء على التطورات احلاصلة يف اعادة اهلندسة االدارية (اهلندرة)أ.
 .حتديد متطلبات تطبيق اعادة هندسة ادارة املدرسة االعدادية ب

 ج. فرضية البحث 
دة االهتمــــام بتطبيــــق اعــــادة هندســــة العمليــــات االداريــــة يف املؤسســــات الرتبويــــة يســــهم يف االرتقــــاء  ز

 ستوى جودة اخلدمات املقدمة للمستفيدين.مب
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 ٢١ :العدد

 جمتمع البحث والعينة  -٤
ت العامــــة للرتبيــــة يف حمافظــــة بغــــداد للعــــام الدراســــي ل جمتمــــع البحــــث ثــــيتم  ٢٠١٣/٢٠١٤ملــــدير

ولتحقيق اهداف البحث مت اختيار عينة من رؤسـاء االقسـام والشـعب يف املؤسسـات املـذكورة بلـغ عـددها 
 ) فردا ٥٣١(

 التعريف اِّـصطلحات ا: لثثا
اهلندرة:احــد االجتاهــات االداريــة املعاصــرة الــذي يهــدف اىل احــداث حتســني جــذري وســريع يف االدارة 
عتمــــاد اعـــادة تصــــميم العمليـــات االداريــــة والسياســـات واهلياكــــل االداريـــة والقــــيم واالفرتاضــــات  املدرســـية 

 :)٢٠٠٩املساندة بشكل غري تقليدي.(العجمي،
ـــا اعـــا دة التصـــميم الســـريع واجلـــذري للعمليـــات االداريـــة الســـرتاتيجية ذات القيمـــة املضـــافة وعرفـــت 

دة االنتاجيـة يف املنظمـة بصـورة  دف تنظيم تدفقات العمل وز والنظم السياسية والبىن التنظيمية السائدة 
 )Manganelif Klein.1994: 16عامة (

ا البدء من نقطة الصفر وليس اصالح وترميم الوضع القائم او اجراء تغيريات  وعرفها هامر وشاميب: ا
جتميلية ترتك البىن االساسية كما كانت عليه و التعين ترقيع الثقوب لكي تعمل بصورة جديدة وخمتلفة يف  

 )١٤: ١٩٩٥كيفية تصنيع املنتجات او تقدمي اخلدمات لتحقيق رغبات املستفيدين (هامر وشاميب،
ـــا عمليـــة يلـــور  اعـــادة تصـــميم شـــاملة للعمليـــة لغـــرض احلصـــول علـــى تســـهيالت  وعرفهـــا روســـل و

جديدة، منتجات جديدة، او فهم توقعات املستفيد (الزبون) اجلديـد علـى ان يـتم تصـميم العمليـات علـى 
 )Russell &Taylor,2000: 240وفق اسس معينة وبشكل مستمر (

ت العامـــة للرتبيـــة يف التعريـــف االجرائـــي: اعـــادة تصـــميم العمليـــات االداريـــة بشـــكل شـــامل يف  املـــدير
حمافظــة بغــداد مبــا يفضــي اىل دقــة وســرعة وكفــاءة وفاعليــة يف االداء وتقــدمي نتاجــات وخمرجــات تنــال رضــا 

 املستفيدين.
 االطار النظري  :المبحث الثاني

 النشأة والتكوين اوال:
اذ اطلق الكاتبان اضي من القرن امليف بداية التسعينيات اسلوب اعادة هندسة العمليات االدارية  ظهر

مـا (اعــادة هندســة املنظمـة)، ومنــذ ذلــك  االمريكيـان (مايكــل هـامر وشــاميب) مفهــوم اهلنـدرة كعنــوان لكتا
احلــني اعــدت اهلنــدرة ثــورة حقيقيــة يف عــامل االدارة مبــا حتملــه مــن رؤى وافكــار غــري تقليديــة ودعــوة صــرحية 

تيجيات منظمـات االعمـال واخلـدمات واملـدارس العادة النظر وبشكل جذري يف انشـطة واجـراءات وسـرتا
 ) ٣٠١: ٢٠٠٨يف عامل اليوم (العجمي،

ـال مراحـل تطـور اعـادة هندسـة العمليـات االداريـة  لـذكر قسـم الكتـاب والبـاحثون يف هـذا ا واجلدير 
 اىل مرحلتني 
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عتماد اهلندرة وظهرت يف املرحلة االوىل املرحلة االوىل: متيزت  الفرتة احملصورة بني العام لوعود الرباقة 
)١٩٩٣ - ١٩٩١( 

وحلـد االن وحتققـت خالهلـا نتـائج طيبـة  ١٩٩٤منـذ العـام املرحلة الثانية  بدأتيف حني املرحلة الثانية:
عتماد اهلندرة يف منظمات االعمال واخلدمات واملدارس ويعود الفضل اىل كل من مايكل هامر وجيمس 

ملدخل املذكور.املفاهيم والتط تشاميب يف انتشار  بيقات ذات الصلة 
وقد اكتشفت اهلندرة من خالل تقومي امناط عمل املؤسسات واجلامعات اليت كـان هلـا االثـر الكبـري يف 

ولئك الذين اخفقوا يف حتقيق طريقة جديدة الداء العمليات   عمليات املوازنة 
حلواســيب وتعــددت تســمياته تبعــا مفهومــا حــديثا نســبيا، كــان احــد معطيــات اإلدارة وا )اهلنــدرة(تعــد 

يف هذا امليدان ومنها (اعادة اهلندسة، اهلندسة االدارية، اهلندرة) واشتهر هـذا الكتاب والباحثني لتوجهات 
االعمـــال، ونظـــم املعلومـــات لتوضـــح التحـــول التنظيمـــي يف تلـــك املنظمـــات، تتطلـــب منظمـــات املفهــوم يف 

 من الوظيفة او املهـام الوظيفيـة وحتـددت مهمتهـا لـيس فقـط يف  اهلندرة الرتكيز على العمليات االدارية بدال
كيفيـــة اداء الوظـــائف بـــل التاكـــد مـــن ان مهـــام االنتـــاج والوظـــائف ضـــرورية لتحقيـــق العمليـــة املوجهـــة حنـــو 

ـــذا متيـــزت عـــن مهـــام الوظائف. اعـــادة هندســـة االدارة (اهلنـــدرة) يف ايـــة  وعنـــد تنفيـــذاملســـتفيد (الزبـــون) و
ا متمركزة حول املهمة عملية، فان الو  فريق يعد متعدد االبعاد. و  عمالً ح لتصبظائف تنمو وتتطور من كو

النجاح يف اعادة اهلندسة االدارية، اذ انه يتكون من جمموعة من االشخاص الـذين عوامل العملية من اهم 
لــة، كمــا وان او جمموعــة مــن االنشــطة والفعاليــات املتكامعمليــة كاملــة  يعملــون ســوية مــن اجــل ان يــؤدوا

لنســبة للمنظمــة املــراد اعــادة هندســة  تفــويض الســلطة هــو االخــر يعــد مــن االوامــر الــيت حتتــل امهيــة خاصــة 
ا وبناءا على ذلـك فـان الوظـائف واملـديرون والقـيم والعمليـات هـي مبثابـة اربعـة اضـالع ملعـني واحـد  عمليا

ــــا مرتبطــــة معــــا حيــــث ميثــــل الضــــلع االول العمليــــة، وميكــــن الضــــلع ال نــــاس وظائفهــــا، والثالــــث نظــــام ادار
 ومقياسها ويصور الضلع الرابع ثقافتها.

 العمليات االدارية اِّـالمح الفكرية والفلسفية العادة هندسة اثانيا:
اليت:   تتسم املالمح الفكرية والفلسفية العادة هندسة العمليات االدارية 

علومـــات واالتصـــاالت، وثـــورة االبـــداع والتفـــوق ثـــورة املاملتمثلـــة بالثـــورات املتالحقـــة واملتســـارعة  .١
ا ورؤاهـــا  هـــاواجلـــودة والتميـــز احتاجـــت اىل ان االدارات مبختلف مطلـــوب منهـــا ان تعيـــد النظـــر يف سياســـا

 واساليبها مبا يتسق وهذه الفاصلة الزمنية.
ظمــات التغيــريات يف انظمــة ووســائل املن الكثــري مــن ســرعة املتغــريات يف البيئــة ادى اىل حــدوث .٢

ا اذ ظهرت ثالث قوى اطلق عليه ( ئن (٣Csوتوجها ) competition) واملنافسة (customer)وهي الز
ئن او املســتفيدين واصــبح changeوالتغيــري )) اذ انتهــت ســلطة املنــتج او مقــدم اخلدمــة علــى مســتوى الــز

تحديـد نوعيــة التصــميم السـوق ســوق املسـتفيد (الزبــون) الــذي يفـرض رغبتــه علــى املنـتج او مقــدم اخلدمــة ب
املنافســة وخبصــوص املنظمـات ان تعتمــد نظــم انتـاج مرنة،ان علــى  اجــربومواعيـد التســليم وطريقــة الـدفع،مما 

فقـد اشـتدت االن وتعـددت اشـكاهلا وغــري املنافسـون اجلـدد شـكل االســواق واصـبحت نفـس السـلعة تبــاع 
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١٤٨ 

 ٢١ :العدد

الســواق املختلفــة فقــد يكــون الســعر  وقــد مــا،  هــو اســاس املنافســة يف ســوقعلــى اســس تنافســية خمتلفــة 
التغيري املستمر يف تنشيط حركـة من جانب اخر ساهم يكون االختيار او اجلودة او خدمات ما بعد البيع.

حركـــة التقنيـــة احلديثـــة الـــيت ادت اىل تقصـــري دورة حيـــاة الســـريعة الـــيت طـــرأت علــى االبــداع بفعـــل التغـــريات 
 املنتجات 

 )١٢٨: ٢٠٠٤النجار،وامحد،
ملعاجلة مشكلة الفيض يف املوارد البشـرية الـيت تواجههـا  Down Sizingظهور فلسفة الرتشيق  .٣

 منظمات االعمال يف احلاضر بسبب 
 ظروف الركود او التغيري او الفشل املايل اليت تواجهها بعض املنظمات  -
ا  - ا الفكرية واسرتاتيجيا  تغيري فلسفة املنظمات ومنطلقا
 ا متقدمة حمل القدمية احالل تكنولوجي -
 )١٥٠: ١٩٩٩إعادة تصميم االعمال واعتماد الدمج الوظيفي يف املنظمات (عايدة، -
لذكر تسعى ديواجل من خالل تشجيع اهلندرة حتويل الوظائف من مهمات بسيطة اىل اعمال مركبة،ر 

ن املسؤولية الفردية فضال العمل الفرقي وجعل املسؤولية عن نتائج العمل مشرتكة بني اعضاء الفريق بدال م
كمله وليس جزءا منه، (هامر، وشاميب،    )٤٢: ١٩٩٥عن اشراك اجلماعة يف مسؤولية اجناز العمل 

 ثالثا: أهمية إعادة هندسة العمليات 
 اليت:تتجسد امهية اعادة هندسة العمليات االدارية 

ــا اعـــا .١  Radicalدة تصـــميم جذريــة(تبــدأ إعـــادة هندســة العمليـــات (اهلنـــدرة) مــن الصـــفر ويقصـــد 
Redesign (ملدخالت وعمليات وخمرجات املنظمة ( 

 ان اهلندرة ليست عملية ترميم او اصالح للعمليات القائمة.بل جتديد هلا. .٢
 ان اهلندرة ثورة للتخلي عن كل قدمي. .٣
ـــــــدرة ذات طـــــــابع عمـــــــومي مبعـــــــىن انـــــــه ميكـــــــن اعتمادهـــــــا يف مجيـــــــع انشـــــــطة  .٤ املنظمـــــــات العامـــــــة اهلن

 ) ٩٤: ٢٠٠١عقيلي، (واخلاصة.
 رابعا: أهداف إعادة هندسة العمليات االدارية 

اليت يميكن حتد  د أهداف إعادة هندسة العمليات اإلدارية 
 التخلص من الروتني القدمي واسلوب العمل اجلامد والتحول اىل احلرية واملرونة  .١
 ختفيض تكلفة األداء. .٢
 علــيهم إىل عــاملني يتمتعــون فيــه بصــالحيات حتويــل عمــل العــاملني مــن رقابــة وإشــراف لصــيق ميــارس .٣

 وقادرين على حتمل للمسؤوليات.واسعة 
 اجلودة العالية يف االداء. .٤
 اخلدمة السريعة واملتميزة. .٥
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 -دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملني-مدى تطبيق اعادة هندسة العمليات االدارية  

١٤٩ 

ت العملية الواحدة (عقيلي،  .٦  ).٢٠٠١:٩٥حداث التكامل والرتابط بني مكو
 خامسا: االطار العام لعملية إعادة هندسة العمليات االدارية 

 اإلطار العام إلعادة بناء املنظمة على وفق اهلندرة اخلطوات اآلتية:  يتضمن
اختـــزال عـــدد مـــن العمليـــات مـــن خـــالل دجمهـــا بعمليـــة واحـــدة وحتديـــد مســـؤوليتها لشـــخص او عـــدة  .١

 اشخاص.
ختو يقوم العامل .٢ ا عمليان انفسهم   .اذ القرارات اليت ينفذو
لتتابع وميكن ان تنفذ عدة عمليا .٣  .ت بشكل متوازيالعمليات تتم 
 ميكن ان يكون للعملية الواحدة عدة اشكال، ومبا يربز التخصص وتقسيم العمل. .٤
 تنفيذ العمل يف املناطق املناسبة.  .٥
تقليـــل عـــدد نقـــاط التوقـــف واملراجعـــة والتفتـــيش والرقابـــة وترتكـــز الرقابـــة علـــى اجلـــودة والتميـــز وتكـــون  .٦

 واضحة بعد االنتهاء من العمليات 
ت اليت تتم بني االدارات واالقسام اليت جتري يف االدارات التقليدية ختفيض عدد التس .٧  و
 القائم على العملية هو نقطة االتصال الوحيد داخل املنظمة  .٨
ظمــة الــيت تعتمــد اعــادة هندســة ادارة املنظمــة ميكــن اعتمــاد خلــيط مــن املركزيــة والالمركزيــة داخــل املن .٩

 ).٢٣١: ٢٠٠٥(احلناوي والسيد، 
  سابقةال الدراسات

 مـــن لـــرغم نســـبيا املألوفـــة غـــري املوضـــوعات مـــن الرتبيـــة وزارة يف اإلداريـــة اهلندســـة إعـــادة موضـــوع يعـــد
 ارضية يئة اىل واحلاجة املوضوع ألمهية ونظرا والدويل االقليمي املستوى على املنظمات اغلب يف اعتماده
 ادار الرتبوية الدوائر بناء اعادة يف منه الستفادةا بغية الرتبية وزارة يف العاملني لدى املوضوع هذا يف ثقافية
ـــاول عـــدد مـــن  واملســـتفيد ورضـــا االداء جـــودة وحتســـني الكلفـــة تقليـــل اىل يـــؤدي ومبـــا ـــذا اخلصـــوص نتن و

ال وكااليت:   الدراسات اليت اجريت يف هذا ا
/  إلعمــــالا عمليــــات هندســــة اعــــادة يف املعلومــــات تكنولوجيــــا دور ٢٠٠٤ الكساســــبة دراســــة -أوال
  األردن

  تكنولوجيا وقدرات الشركات يف املستخدمة املعلومات تقنيات ثري درجة على التعرف الدراسة هدف
 اإلداريـة اهلندسـة اعـادة بـرامج نفـذت الشـركات اغلـب إن:الدراسـة نتائج ومن اهلندسة اعادة يف املعلومات

 العــــادة املــــذكورة ختطــــط لشــــركاتا مــــن% ٢٨و% ٦٣ املنفــــذة للشــــركات النســــبة بلغــــت إذ هياكلهــــا يف
ا مجيع هندسة ت بقواعـد ارتبطـت اهلندرة ان بعضها، أو عمليا  اجلمـاعي العمـل وبرجميـات املشـرتكة البيـا
 .اجلغرافية والقدرات التكامل وقدرات واخلربة والنظم
 .االردن يف املتكامل واهلندرة الشاملة اجلودة ادارة املوسومةً امنوذج )٢٠٠٣ (السمان دراسة -نيا
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١٥٠ 

 ٢١ :العدد

 األردنيـة، البيئـة يف العاملـة املؤسسـات تطـوير علـى يعمـل متكامـل اداري أمنـوذج تطـوير الدراسة هدف
 إىل الدراســة توصــلت املنشــود، اهلــدف إىل للوصــول الكمــي الوصــفي التحليــل وقــد اعتمــد الباحــث مــنهج

 ضمن واهلندرة املستمر والتطوير لةالشام اجلودة ادارة مباديء وتطبيق بتبين االردنية املؤسسات قيام ضرورة
 .املستدامة التنمية وحتقيق ادائها مستوى حتسني اجل من متكاملة مشولية منهجيات
 يف متكاملـة حالـة صـنع وحتليلهـا النظم وتصميم اإلعمال هندسة إعادة"  Jerva 2001 دراسة -لثا 
ت  ".األمريكية املتحدة الوال
ت اختبار الدراسة هدف  بـني واالخـتالف الشـبه واوجـه الرئيسـة االعمال عمليات هندسة ةاعاد نظر

 عمليـــات هندســـة عـــادةا متطلبـــات ومناقشـــة املعلومـــات نظـــم وتطـــوير، االعمـــال عمليـــات هندســـة اعـــادة
 .املعلومات لنظم تطوير مشروع اي يف االعمال

 مسـتمرا يكـون نا ميكـن واسـاليبها االعمـال عمليـات اعـادة تقنيـات استخدام ان اىل الدراسة توصلت
 خيـص فيمـا املعلومـات تكنولوجيـا مـع االعمـال تصـميم اعـادة وان املعلومـات نظـم تطـوير مـع يتزامن عندما
 وان، االنتـــاج يف والتمــايز التكلفــة ختفــيض عمليــة تســهيل اىل تــؤدي الفوائــد هــذه ان عــن فضــال، احملتــوى
 التمكــني هــي املعلومــات تكنولوجيــا روتطــوي االعمــال عمليــات هندســة اعــادة تكامــل مــن النهائيــة الفائــدة
 .القرارات صنع يف للعاملني املستمرة واملشاركة

 العمليـــات هندســـة اعـــادة اعتمـــاد يف كبـــريا اهتمامـــا هنـــاك ان الســـابقة الدراســـات عـــرض مـــن يالحـــظ
 ةالسابق الدراسات ابرزت اذ واالحسن االفضل واالنتاج التكلفة وختفيض االداء حتسني يف لدورها االدارية
 احلكوميــة املنظمــات خــذ ومل واحلكــومي اخلــاص القطـاع منظمــات يف العمليــات هندســة اعــادة وواقـع دور

 مـنهج وكـان.التطبيـق نتـائج ودراسـة العمليـات هندسـة اعادة تطبيق و جتريب من حقها واالكادميية الرتبوية
 احلاليـــة الدراســـة معـــامل حتديـــد يف ااثـــر  هلـــا الدراســـة وكانـــت والدراســـة للبحـــث كاســـلوب الوصـــفي التحليـــل
ت يف االداريــة العمليــات هندســة اعــادة وامهيــة دور تناولــت ــا احلاليــة الدراســة وتتميــز ومنهجهــا  املــدير
 املنظمــات يف العمليــات هندســة إلعــادة املتكامــل العملــي االمنــوذج وتقــدمي بغــداد حمافظــة يف للرتبيــة العامــة
 واألداء التكلفـــة مـــن تزيـــد كانـــت والـــيت الزائـــدة احللقـــات مـــن عـــددا واختـــزال االجـــراءات وتبســـيط الرتبويـــة
 األحسن. واإلنتاجية األفضل

 إجراءات البحث ث:المبحث الثال
 البحث احلايل فقد اتبعت اإلجراءات اآلتية:ألهداف  حتقيقا

ت العامة للرتبية يف حمافظة بغد-١ اد اختيار عينة مناسبة من جمتمع البحث، اذ مت اختيار اربعة مدير
ت. ع ستمن جممو   مدير
لصدق والثبات ميكن بوساطتها التعـرف علـى أسـباب تفشـي ظـاهرة الـروتني يف -٢ بناء أداة تتصف 

 الدوائر اإلدارية لوزارة الرتبية.
 استخدام الوسائل اإلحصائية املناسبة.-٣
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١٥١ 

احلصــول جمتمــع البحــث: ميكــن تعريــف جمتمــع البحــث علــى انــه جمموعــة الوحــدات الــيت يــراد منهــا -٤
تمـع وصـفا دقيقـا.  ت ختص الظـاهرة الـيت هـي قيـد البحـث، لـذا ينبغـي أن يكـون وصـف ا منها على بيا
ت العامــة للرتبيــة يف حمافظــة  يتكــون جمتمــع البحــث الكلــي مــن مــديري األقســام ورؤســاء الشــعب يف املــدير

ت ( يف حــني بلــغ عــدد رؤســاء  )١٠١بغــداد (الكــرخ، الرصــافة)، بلــغ عــدد مــدراء األقســام يف تلــك املــدير
 ).١) وكما مبني يف اجلدول (٤٣٠الشعب (

 جمتمع البحث: )١جدول (
موع رئيس شعبة مدير قسم احملافظةت  ا
 ١١١ ٩١ ١٢٠املديرية العامة لرتبية بغداد الرصافة/ ١
 ١٠٠ ٨٠ ٣٢٠املديرية العامة لرتبية بغداد الرصافة/ ٢
 ١٠٩ ٨٨ ٢١ ١لكـرخ/املديرية العامة لرتبية بغداد ا ٣
 ١٠٦ ٨٦ ٢٠ ٢املديرية العامة لرتبية بغداد الكـرخ/ ٤
 ١٠٥ ٨٥ ٢٠ ٣املديرية العامة لرتبية بغداد الكـرخ/ ٥
موع   ٥٣١ ٤٣٠ ١٠١ ا
 عينة البحث -٥

) مـدير قسـم و ميثلـون ١٠١بعد حتديد جمتمع البحث مت اختيار مجيع مديري األقسام البـالغ عـددهم (
تمـــع األصـــلي، إمـــا رؤســـاء الشـــعب فقـــد اختـــريت مـــنهم عينـــة عشـــوائية بلغـــت % ١٠٠نســـبة ( ) مـــن ا

ت العامــة للرتبيــة يف حمافظــة  ٧٥) رئــيس شــعبة، وميثلــون نســبة (٣٢٥( تمــع األصــلي للمــدير %) مــن ا
ت الـيت متثـل نسبــة ( %) مـن  ١٠٠(بغداد، نينوى، البصرة) وبعد توزيع االستبانة مت تسـلم مجيـع االسـتبا

 ).٢عينة البحث، وكما موضح يف اجلدول (
 منهج البحث -٦

اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي وهو إحد مناهج البحث املعتمدة يف البحوث الرتبوية اذ انـه 
ت وتبويبهــا  لعمليـة الرتبويــة مــع العلـم انــه ال يقتصـر علــى مجـع البيــا يركـز علــى وصـف مــا هـو كــائن اآلن 

ملقارنة من خالل استخدام وإمنا ميضي إىل قد ت وداللتها لذلك يقرتن الوصف  ر من التفسري هلذه البيا
 أدوات القياس والتفسري.

 عينة البحث: )٢جدول (
ت  احملافظةت عـــــــــدد االســـــــــتبا

 املرسلة
ـــــــــــــيس  مدير قسم ــــــــــ رئ

 شعبة
 ٦٥ ١٥ ٨٠ ١املديرية العامة لرتبية بغداد الرصافة/١
 ٦٥ ١٥ ٨٠ ٣داد الرصافة/املديرية العمامة لرتبية بغ٢
 ٦٥ ١٥ ٨٠ ١املديرية العامة لرتبية بغداد الكـرخ/٣
 ٦٥ ١٥ ٨٠ ٢املديرية العامة لرتبية بغداد الكـرخ/٤
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 ٦٥ ١٥ ٨٠ ٣املديرية العامة لرتبية بغداد الكـرخ/٥
موع   ٣٢٥ ٧٥  ٤٠٠ ا

 اداة البحث -٧
أن االســتبانة هــي إحــدى األدوات املســتخدمة يف نظــرا ملالئمــة املــنهج الوصــفي ملشــكلة البحــث، ومبــا 

خـــري اجنـــاز  املـــنهج الوصـــفي الـــيت حتقـــق أهـــداف البحـــث لغـــرض الكشـــف عـــن األســـباب الـــيت تـــؤدي إىل 
خلطوات التالية:  املعامالت اعتمدت االستبانة كأداة هلذا الغرض وقد مت إعداد هذه األداة 

 االستبانه املغلقة .١
ض الكشـف عـن درجـة تطبيـق إعـادة هندسـة العمليـات، اسـتعان الباحثـان مت إعداد استبانه مغلقة لغر 

ت ورسائل املاجستري والدكتوراه، واستبانة مغلقـة  لكتب والدور ت هـي ألدبيات املتمثلة  بثالثـة مسـتو
) ٢٨يف ضوء ذلك مت حتديد (و واتبعت يف ذلك اخلطوات التالية: (موافق، موافق اىل حد ما، غري موافق) 

ـــاالت عــددا متفــاو مــن الفقـــرات١(ملحــق فقــرة  ــاالت، ) وضــمت هــذه ا وكمــا موضـــح يف  حبســب ا
 ) ٣اجلدول (

 جماالت االستبانة وعدد الفقرات :)٣جدول (
الت  عدد الفقرات اسم ا
 ٦ فهم العمليات اإلدارية ١
 ٦ األداء اإلسرتاتيجي 
 ٥ التخطيط ٢
 ٥ تقسيم العمل ٣
 ٦ نيتقومي أداء العامل ٤

ألدبيـــات العربيـــة واألجنبيـــة الـــيت تناولـــت هـــذا املوضـــوع وخـــربة  ـــاالت، مت االســـتعانة  وبعـــد حتديـــد ا
الباحثني العاملني يف مركز البحوث والدراسات الرتبوية يف وزارة الرتبية، وبعد االنتهاء مـن إعـداد االسـتبانه 

ا أو ح اجتها إىل تعـديل أو تغيـري أو دمـج أو إعـادة املغلقة ٌعرضت على اخلرباء لبيان مدى صالحية فقرا
االت.   صياغة وصحة تصنيفها على ا

 ب: صدق األداة
الباحثــان يف إجيــاد صــدق االســتبانة علــى  ب متعــددة إلجيــاد الصــدق وقــد اعتمــدتوجــد طرائــق وأســالي

مـن  املختصـني للتأكـد) ١(ملحـق رقـم  الصدق الظاهري من خـالل عـرض األداة علـى عينـة مـن احملكمـني
صالحية فقرات االستبانة لقياس ما وضعت لقياسه من حيث صـياغة الفقـرات، ومت اعتمـاد الفقـرات الـيت 
حصلت على مـوافقتهم بعـد إجـراء التعـديالت الـيت اقرتحوهـا حـول فقـرات االسـتبانة، وبـذلك أصـبح عـدد 

لصيغة النهائية (  ).٣يف اجلدول () جماالت وكما مبني ٤) فقرة موزعة على (٢٨فقرات االستبانة 
 ج: ثبات األداة
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ملقيــاس فيمــا يــزود مــن معلومــات عــن أراء  لثبــات الرضــوخ واالســتقرار والقابليــة علــى التنبــؤ  يقصــد 
إفــراد العينــة وجيــب أن تعطــي األداة النتــائج نفســها إذا مــا طبقــت علــى اإلفــراد أنفســهم مــرتني ويف ظــروف 

ة (عبيـدات،  عـادة تطبيـق  ة الثبـات يف األداة قـامفر صـف) وللتأكـد ومـن تـو ٩٥: ٢٠٠٣متشا الباحثـان 
على عينة من مديري األقسام ورؤساء الشعب وتعـد هـذه الطريقـة مـن الطـرق  Test Re Test)االختبار (

الشـائعة االسـتخدام واالنتشـار، والسـيما يف البحـوث والدراسـات اإلنسـانية، حيـث وزعـت االسـتبانة علـى 
) رئيس شعبة، وبعـد اسـبوعني أعيـد ٢٠) مدير قسم و (٢٠ث مكونة من (عينة عشوائية من جمتمع البح

ســتخدام معادلــة ارتبــاط بريســون وجــد أن هنــاك ارتباطــاً بــني التطبيــق  توزيــع االســتبانة علــى ذات العينــة و
 )، وهذا يدل على أن األداة تتصف بصفة الثبات. ٠٬٨١األول والثاين بلغ (

 الوسائل االحصائية -٨
ت إفراد العينة عن أدوات البحث، استخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتيـة، مـع  ولغرض حتليل استجا

مج اإلحصائي  لرب  .(SPSS)االستعانة 
 الوسط املرجح: لبيان قوة فقرات االستبانة-١
 ١×١+ت٢×٢+ت ٣×١ت

 مج ك
 الوزن املئوي -٢

 الوسط املرجح 
   × ١٠٠  

 الدرجة القصوى
 ستخراج معامل الثباتمعامل ارتباط بريسون ال-٣

 ن مج س ص ـ (مج س) (مج ص)
  

  ]  2ـ (مج ص) 2] [ ن مج ص 2ـ (مج س) 2[ ن مج س
 عرض النتائج ومناقشتها: المبحث الرابع

يتنــاول هــذا املبحــث حتليــل النتــائج ومناقشــتها يف ضــوء أهــداف البحــث ونتائجــه امليدانيــة املتمثلــة يف 
مليات من وجهة نظر مـديري األقسـام ورؤسـاء الشـعب، ولعـل البـدء حتديد درجة تطبيق إعادة هندسة الع

ا، ووضــع إســرتاتيجية عامــة للتغلــب عليهــا والقيــام بفعــل  يف حــل أي املشــكلة هــو حتديــدها ومعرفــة أســبا
معــاكس لتأثريهــا واختــاذ اإلجــراءات الكفيلــة حللهــا مــن خــالل تفعيــل االجيابيــات وإضــعاف الســلبيات وفــق 

ت الوسائل اإلحصائية اآلتية:خطة مدروسة. وقد ا  ستخدم الباحثان يف حتليل اإلجا
خــر اجنــاز املعــامالت -١ ت إفــراد العينــة لقيــاس أســباب  الوســط املــرجح والــوزن املئــوي لتحليــل إجــا

ال.  ت إفراد العينة على مستوى الفقرة وا  اعتمادا على تكرارات إجا
ت الفقرات تنازليا حسب أمه-٢  ية الفقرة.مت ترتيب مستو
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ــاالت مجيعهــا قــد  وقبــل عــرض نتــائج البحــث حســب كــل جمــال، البــد مــن اإلشــارة إىل أن فقــرات ا
 حصلت على أوساط مرجحة وأوزان مئوية عالية.

 وفيما يلي عرض النتائج اليت مت التوصل إليها وفقا للمجاالت التالية:
 أوال: العمليات اإلدارية 
ـــال مـــن ( ) وبـــوزن مئـــوي ٢٫٣١وقـــد حققـــت اعلـــى وســـط مـــرجح قـــدره () فقـــرات ٦يتكـــون هـــذا ا

ت عينـــة البحـــث يف اجلـــدول (٧٦٫٩٩ ) حصـــلت الفقـــرة (االعتمـــاد علـــى اهلياكـــل ٤، وبعـــد حتليـــل إجـــا
التنظيمية الرأسية اليت يتوسع فيها نطاق اإلشـراف) علـى املرتبـة األوىل مـن حيـث األمهيـة إذ حصـلت علـى 

الفقرة (افتقار الربامج التدريبية إىل احملتوى احتلت  )، يف حني٨١٬٦٧) وبوزن مئوي (٢٬٤٥وسط مرجح (
وزن وبـ) ٢٬٣٦رجح (ها املـوسـطبلـغ إذ املرتبـة الثانيـة  العلمي الذي يكسب العاملني مهارة اكـرب يف األداء)

الفقـرة (ضــعف املســتلزمات املاديـة للتــدريب الـيت تزيــد مــن قـدرة العــاملني علــى وجــاءت )، ٧٨٬٥٠مئـوي (
). بينمــا ٧٨وزن مئــوي (بــ)، و ٢٬٣٤(ملرتبــة الثالثــة اذ حققــت وســط مــرجح مقــداره اب والــتعلم) االســتيع

ة ملرتبـجاءت فقرة (االفتقار إىل مقاييس واضحة ومكتوبة تعلم العـاملني اخلطـوات املثلـى يف أداء العمـل) 
فقـــرة اليف حـــني جـــاءت ) ٧٧٬٥٨)، ووزن مئـــوي (٢٬٣٣حصـــلت علـــى وســـط مـــرجح مقـــداره ( الرابعـــة اذ

ملرتبـــة اخلامســـة اذ (ضـــعف الـــوالء للمنظمـــة يف اعتبـــار العمـــل قيمـــة اجتماعيـــة كمـــا هـــي قيمـــة اقتصـــادية) 
)، بينمـا أتـت فقـرة (ضـعف مشـاركة العـاملني ٧٣٬٦٧)، ووزن مئـوي (٢٬٢١حصلت على وسـط مـرجح (

ملرتبــــــة السادســــــة  مئــــــوي  وزن) ٢٬١٨(مقــــــداره  مــــــرجحاذ حققــــــت وســــــط يف عمليــــــة اختــــــاذ القــــــرارات) 
ـال يتبـني أن مجيـع الفقـرات املـذكورة أعـاله حصـلت علـى أوسـاط عند ). و ٧٢٬٥٠( مقارنة فقرات هـذا ا

ثريا كبريا ومباشرا على رضا املستفيدين من خدمة وزارة الرتبية. و  ا تؤثر  يتضـح مرجحة متقاربة مما يدل إ
يـة خاصـة مـن وجهـة نظـر عينـة البحـث ذلك ان الفقرات الست اليت تضـمنتها العمليـات االداريـة حتتـل امه

لـفقرة أنَّ علما  ن  االهتمـام االكـربت اهليكـل التنظيمـي قـد  در ـة كـل الراسـيا اهليالميـان العينـة املـذكورة 
 بدوره يؤثر على املنتجات واملخرجات.وتعيق اداء العاملني واملنظمات وهذا  وقتال

 إلداريةالوسط املرجح والوزن املئوي العمليات ا )٤جدول (
الوســـــــــــــــــــط  الفقرات  ت

 املرجح 
الوزن املئوي

االعتماد علـى اهلياكـل التنظيميـة الرأسـية الـيت يتوسـع فيهـا نطـاق ٣ ١
 اإلشراف

٨١٬٦٧ ٢٬٤٥ 

افتقــــــار الــــــربامج التدريبيــــــة إىل احملتــــــوى العلمــــــي الــــــذي يكســــــب ٤ ٢
 العاملني مهارة اكرب يف األداء

٧٨٬٥٠ ٢٬٣٦ 

ة للتـدريب الــيت تزيـد مـن قـدرة العــاملني ضـعف املسـتلزمات املاديـ٥ ٣
 على االستيعاب والتعلم

٧٨ ٢٬٣٤ 
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 ٧٧٬٥٨ ٢٬٣٣ ضعف مشاركة العاملني يف عملية اختاذ القرارات٢ ٤
ضعف الوالء للمنظمة يف اعتبار العمل قيمة اجتماعية كمـا هـي ٦ ٥

 قيمة اقتصادية
٧٣٬٦٧ ٢٬٢١ 

 ٧٢٬٥٠ ٢٬١٨ راراتضعف مشاركة العاملني يف عملية اختاذ الق١ ٦
 ثانيا: األداء االساتيجي

اذ حقــق وســـط مــرجح مقـــداره  املرتبـــة الثانيــة مــن وجهـــة نظــر عينـــة البحــث،احتــل االداء الســرتاتيجي 
ـــــوي  ٢٬٣١ ـــــال الســـــابق، ألن غيـــــاب األداء ، ٧٦٬٩٩ووزن مئ ـــــة عـــــن ا ـــــه مل يقـــــل مـــــن حيـــــث االمهي وان

دمـــة املـــواطن وعـــدم جـــديتها وخلـــق الشـــعور بعـــدم رضـــاه، اإلســـرتاتيجي يـــؤدي إىل بعثـــرة اجلهـــود الراميـــة خل
لفاعلية املطلوبة. لتايل عدم قدرة املؤسسات الرتبوية على ترمجة سياسات وزارة الرتبية   و

ــال مــن ( فقــرة (االفتقــار إىل رؤ جــاءت فقــد ، ) فقــرات تتنــاول األداء االســرتاتيجي٦يتكــون هــذا ا
) ٢٬٣٤وســط مــرجح (اذ حصــلت علــى ملرتبــة األوىل ل اجلميــع) واضــحة ومكتوبــة ومتفــق عليهــا مــن قبــ

) مما يدل على أمهية أن تكون لوزارة الرتبية رؤ واضحة وحمددة مبا يؤدي إىل خدمة ٧٧٬٩٢وزن مئوي (بو 
تــار أفضــل املســـارات اخلالقــة النســـيابية ختالعمليــة الرتبويــة، إذ تســـتطيع عــن طريــق األداء االســـرتاتيجي أن 

يف حـــني  املرجـــوة،ومبـــا يضـــمن حتقيـــق االهـــداف الل اســـتخدام الوســـائل املناســـبة واملدروســـة العمـــل مـــن خـــ
اذ (ضعف اعتماد املعايري املوضوعية الـيت تسـاعد يف حتديـد درجـة جنـاح العمـل) املرتبـة الثانيـة حققت فقرة 

قيادة فقرة (ابتعاد اإلدارة العليا عن وحصلت )٧٤٬٤٢وزن مئوي (ب) و ٢٬٢٣حصلت على وسط مرجح (
وسـط مـرجح اذ حققـت املرتبـة الثالثـة علـى عمليات التطوير والتحسني املستمر وإمهال االبتكار واإلبداع) 

فقــــــرة (ضــــــعف االعتمــــــاد علــــــى فــــــرق العمــــــل كوســــــيلة يف احتلــــــت ). و ٧٣٬٧٥وزن مئــــــوي (بــــــ) و ٢٬٢١(
(ال توجـد ة واحتلـت فقـر ). ٧٢٬٧٥وزن مئـوي (بـ) و ٢٬١٨وسـط مـرجح (حققـت إذ  املرتبة الرابعـة،األداء)

يف حــني )، ٧٢٬٥وزن مئــوي (بــ) و ٢٬١٨بوســط مــرجح (اخلامســة املرتبــة رســالة مكتوبــة وواضــحة للمنظمة)
وسـط مـرجح  اذ حصلت على السادسة (االفتقار إىل أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ) املرتبةالفقرة جاءت 

 ).٧٠٫٧٥وزن مئوي (ب) و ٢٬١٢(
جلـدول ( ـا شـريطة ان  ة قيـام املؤسسـة الرتبويـة بوضـع رؤيـة) امهيـ٥يتضح من النتـائج الـواردة  خاصـة 

لوضوح وامكانية التحقيق.يشرتك العاملو   ن يف صياعتها وان تتسم 
ال األداء اإلسرتاتيجي :)٥جدول (  الوسط املرجح والوزن املئوي 

 الوزن املئويالوسط املرجح  الفقرات  ت
عليهـــا االفتقـــار إىل رؤ واضـــحة ومكتوبـــة ومتفـــق  ٧ ١

 من قبل اجلميع
٧٧٬٩٢ ٢٬٣٤ 

ضــعف اعتمــاد املعــايري املوضــوعية الــيت تســاعد يف ١١ ٢
 حتديد درجة جناح العمل

٧٤٬٤٢ ٢٬٢٣ 

ـــادة عمليـــات التطـــوير ١٢ ٣ ـــا عـــن قي  ٧٣٬٧٥ ٢٬٢١ابتعـــاد اإلدارة العلي
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١٥٦ 

 ٢١ :العدد

 والتحسني املستمر وإمهال االبتكار واإلبداع
لة يف ضـــــعف االعتمـــــاد علـــــى فـــــرق العمـــــل كوســـــي١٠ ٤

 األداء
٧٢٬٧٥ ٢٬١٨ 

 ٧٢٬٥٠ ٢٬١٧ ال توجد رسالة مكتوبة وواضحة للمنظمة ٨ ٥
 ٧٠٬٧٥ ٢٬١٢ االفتقار إىل أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ ٩ ٦

 ثالثا: التخطيط  
ملرتبـــة الثانيـــة اذ حقـــق وســـط مـــرجح مقـــداره  وقـــد  ٧٠٬٧٥وبـــوزن مئـــوي  ٢٬٢٥جـــاء بعـــد التخطـــيط 

(ضــــعف اســــتقرار التشــــريعات وغموضــــها وع اىل فقراتــــه جنــــد ان الفقــــرة وعنــــد الرجــــ ) فقــــرات.٥(تضــــمن 
ك للمنظمة)،  إذ حصـلت قد احتلت املرتبة االوىل (القوانني، األنظمة، التعليمات) الرمسية مما تسبب اإلر

)، وجــاءت الفقــرة (االفتقـار إىل خطــط بديلــة للتعامــل ٧٦٬٨٣وزن مئــوي (بـ) و ٢٬٣١علـى وســط مــرجح (
)، ٧٦٫٠٨) ووزن مئوي (٢٬٣٠(مقداره وسط مرجح اذ حققت ملفاجئة) على املرتبة الثانية مع املتغريات ا

) ٧٦) ووزن مئــوي (٢٬٢٨ـاون بعــض املـوظفني يف اجنـاز معـامالت املـواطنني) (احتلـت الفقـرة (يف حـني 
عف قبـل (ضعف التحليل للبيئـة الداخليـة للتعـرف علـى نقـاط القـوة والضـوجاءت فقرة  على املرتبة الثالثة،

حصـلت يف حـني  )،٧٦وزن مئـوي (بـ)، و ٢٬٢٤رجح (ها املـوسـطعلى املرتبة الرابعة اذ بلغ وضع اخلطط) 
لبيئــة اخلارجيــة لتحديــد الفــرص والتهديــدات قبــل وضــع اخلطــط)  فقــد جــاءت الفقــرة (االفتقــار إىل املعرفــة 

حصـلت الفقـرة (ضـعف  يف حـني)،٧٤٬٥٨وزن مئـوي (بـ)، و ٢٬٢٤رجح (ها املـوسـطملرتبة اخلامسة وبلغ 
وزن بـ) و ٢٬١٥(مقـداره  وسـط مـرجحعلى املرتبـة االخـرية اذ حققـت الشفافية والوضوح عند وضع اخلطة) 

 ).٧١٬٥٠مئوي (
ل اهتما ملرتبة  ميتضح من النتائج املشار اليها يف اعاله، ان بعد التخطيط قد  عينة البحث اذ جاء 

يــة وان اغلــب االهتمــام انصــب علــى ضــرورة ان تكــون القــوانني الثانيــة بعــد جمــال او بعــد العمليــات االدار 
والتشريعات واضحة وغري مضطربة. يضاف اىل ذلك جيـب ان تكـون البيئـة الداخليـة مثـار اهتمـام الغـرض 
مــن معرفــة نقــاط القــوة والضــعف مــن اجــل اخــذ هــذه اجلوانــب بعــني االعتبــار وعنــد وضــع اخلطــط القصــرية 

 واملتوسطة والبعيدة االمد.
ال التخطيط٦دول (ج  )الوسط املرجح والوزن املئوي 
 الوزن املئويالوسط املرجح  الفقرات  ت
ضـــــــــــــعف اســـــــــــــتقرار التشـــــــــــــريعات وغموضـــــــــــــها   ١

 (القوانني، األنظمة، التعليمات
٧٦٬٨٣ ٢٬٣١ 

ضـــعف التحليـــل للبيئـــة الداخليـــة للتعـــرف علـــى   ٢
 نقاط القوة والضعف قبل وضع اخلطط

٧٦٬٠٨ ٢٬٣٠ 

 ٧٦ ٢٬٢٨لتحليـــل للبيئـــة الداخليـــة للتعـــرف علـــى ضـــعف ا  ٣
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 -دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملني-مدى تطبيق اعادة هندسة العمليات االدارية  

١٥٧ 

 نقاط القوة والضعف قبل وضع اخلطط
ـــــد   ٤ ـــــة لتحدي ـــــة اخلارجي لبيئ االفتقـــــار إىل املعرفـــــة 

 الفرص والتهديدات قبل وضع اخلطط
٧٤٬٥٨ ٢٬٢٤ 

 ٧١٬٥١ ٢٬١٥ ضعف الشفافية والوضوح عند وضع اخلطة  ٥
  رابعا: تقسيم العمل
بوزن مئوي  ٢٬١٧يم العمل املرتبة االخرية اذ حصل على وسط مرجح مقداره احتل بعد او جمال تقس

٧٢٬٩٠. 
فقرة (قلة االهتمام بفرص التفوق والتميـز يف وعند الرجوع اىل فقراته جند ان  ) فقرات،٥(وقد تضمن 

يف حني )، ٧٨٬٣٣وزن مئوي (ب) و ٢٬٣٥وسط مرجح (اذ حصلت على املرتبة األوىل قد احتلت العمل) 
وســـط ملرتبـــة الثانيــة اذ حققـــت الفقـــرة (ضــعف ترشـــيد اإلنفـــاق لكلــف املصـــاريف غــري املباشـــرة)  جــاءت

)، يف حـــني احتلــت الفقـــرة (حتديـــد مفاصـــل العمــل الـــيت تكـــون عقـــدة ٧٤وزن مئـــوي (بـــ) و ٢٬٢٢مــرجح (
 )،٧٢٬٥٨) ووزن مئــوي (٢٬١٨(عنــق الزجاجــة) يف اجنــاز العمــل بسالســة) املرتبــة الثالثــة، بوســط مــرجح (

) يف املرتبة الرابعة، وجاءت الفقرة (تقسيم العمل بشكل عشوائي وليس وفق كفاءات وختصصات العاملني
ملرتبـة االخـرية الفقرة (ضعف الرؤ الواضحة لوضع املنظمة قبل الشـروع بتقسـيم العمـل)أما   فقـد جـاءت 

 ). ٦٨٬٨٣وزن مئوي (ب) و ٢٬٠٧وسط مرجح (اذ حققت 
ـال قريبـة مـن النسـب الـيت ) ان االو ٦يظهر اجلدول ( ساط املرجحة اليت حصلت عليها فقـرات هـذا ا

العمـال الفرديـة  االت السابقة وهي بذلك ال تقل امهية عنهـا وهـذا يؤكـد ان االهتمـام  حققتها فقرات ا
يف  او اجلماعيــة الــيت تؤشــر التفــوق واالبــداع مل تنــال االهتمــام والرعايــة الالزمــة مــن لــدن القيــادات العاملــة

 املؤسسات الرتبوية، مما ادى اىل ضعف مستوى ادائها.
ال تقسيم العمل: )٧جدول (  الوسط املرجح والوزن املئوي 

الوســـــــــــــــــــــــــــط  الفقرات ت
 املرجح 

 الوزن املئوي

 ٧٨٬٣٣ ٢٬٣٥ قلة االهتمام بفرص التفوق والتميز يف العمل ٢١ ١
 ٧٤ ٢٬٢٢ ضعف ترشيد اإلنفاق لكلف املصاريف غري املباشرة ٢٢ ٢
حتديد مفاصل العمل اليت تكون عقدة (عنق الزجاجـة) يف  ٢٠ ٣

 اجناز العمل بسالسة
٧٢٬٥٨ ٢٬١٨ 

ــــــيس وفــــــق كفــــــاءات  ١٨ ٤ تقســــــيم العمــــــل بشــــــكل عشــــــوائي ول
 وختصصات العاملني

 ٧٥و٧٠ ٢٬١٢

ضـــعف الـــرؤ الواضـــحة لوضـــع املنظمـــة قبـــل الشـــروع قبـــل  ١٩ ٥
 تقسيم العمل

٦٨٬٨٣ ٢٬٠٧ 
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١٥٨ 

 ٢١ :العدد

 م أداء العاملخامسا: تقوي
يتكـون . ٧٦٬١٨وبوزن مئـوي  ٢٬١٩حقق بعد تقومي اداء العاملني املرتبة الرابعة اذ بلغ وسطه املرجح 

ثـريا يف حمـور تقـومي أداء العـاملني ٥هذا احملور من ( ت العينة على أن الفقـرة األكثـر  ) فقرات، بينت إجا
) ٢٬٤٢مقـداره (وسـط مـرجح حصـلت علـى اذ ) هي (ضـعف االرتبـاط بـني نظـام احلـوافز واجنـاز املـوظفني

 ) وجـــاءت الفقـــرة (الرتكيـــز املســـتمر علـــى رصـــد الســـلوكيات الســـلبية فقـــط)٨٠٬٧٥وزن مئـــوي مقـــداره (بـــو 
)، إمــــا الفقــــرة ٧٨٬٥٨) وبــــوزن مئــــوي (٢٬٣٦(وســــط مــــرجح مقــــداره حصــــلت علــــى اذ  ،ملرتبــــة الثانيــــة

وسـط مـرجح املرتبة الثالثة وحصلت علـى احتلت ني) فقد (االفتقار إىل معايري موضوعية لتقومي أداء العامل
)، يف حني جاءت فقرة (قلة الدراسات املسحية للعمليات اإلدارية ٧٥٬٣٣وزن مئوي (ب) و ٢٬٢٦مقداره (

ملرتبــة الرابعـة  وزن بــ) و ٢٬٢٥( اذ حصـلت علــى وسـط مــرجح مقـدارهاالجيابيـة لغـرض تطويرهــا وتعميمهـا) 
ملرتبــة لفقــرة (ضــعف النظــام الرقــايب الفاعــل الــذي يــدعم جنــاح العمليــات) )، بينمــا أتــت ا٧٤٬٨٣مئــوي (

فقــرة (إمهـال التغذيــة ال)، وجـاءت ٧٤٬٧٥وزن مئـوي (بــ) و ٢٬٢٤(الرابعـة اذ حققـت وســط مـرجح مقـداره 
وزن بـــ) و ٢٬١٩(وســط مــرجح مقــداره حصــلت علــى ملرتبــة االخـــرية اذ الراجعــة يف مجيــع مراحــل العمــل) 

 ).٧٢٬٨٣مئوي (
لــت اهتمامــا ملحوظــا وان فقــرة ٦تضــح مــن اجلــدول (ي ) ان اغلــب فقــرات جمــال تقــومي اداء العــاملني 

ل االهتمــام االكـــرب مــن افـــراد عينــة البحـــث ممــا يؤكـــد  الداء واالجنـــاز  فقــدان نظـــام احلــوافز الـــذي يــرتبط 
لعدالة وترتبط ارتباط ً  اً ضرورة وضع املؤسسات الرتبوية نظم حوافز تتسم  م  طرد مع اداء العاملني واجنازا

 .واستثمارهم املستلزمات واملواد املتاحة يف العمل 
ال تقومي أداء العاملني )٨جدول (  الوسط املرجح والوزن املئوي 

 الوزن املئويالوسط املرجح  الفقرات ت
 ٨٠٬٧٥ ٢٬٤٢ ضعف االرتباط بني نظام احلوافز واجناز املوظفني ٢٨ ١
 ٧٨٬٥٨ ٢٬٣٦ملستمر على رصد السلوكيات السلبية فقطالرتكيز ا ٢٥ ٢
 ٧٥٬٣٣ ٢٬٢٦ االفتقار إىل معايري موضوعية لتقومي أداء العاملني ٢٣ ٣
قلــة الدراســات املســحية للعمليــات اإلداريــة االجيابيــة  ٢٦ ٤

 لغرض تطويرها وتعميمها
٧٤٬٨٣ ٢٬٢٥ 

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الخامس

 اوال:االستنتاجات
التغيـري  إىل ـدف متسلسـلة مراحـل علـى حتتـوي متكاملـة عمليـةالعمليـات االداريـة هندسـة  إعـادة تعـد -١

ت مواجهة أجل من اإلدارية للعمليات اجلذري ت العامـة للرتبيـة، علـى البيئية املفروضة التحد  املـدير
قيـق أهـداف وزارة حت علـى القـدرة هلـا متميـزة خمرجـات تنـتج مؤسسـات ديناميكيـةومبا يضـمن ان تكـون 

 الرتبية.
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ان  علــى اهلياكــل التنظيميــة الرأســية الــيت يتعــدد فيهــا نطــاق اإلشــراف، إذااملؤسســات الرتبويــة اعتمــاد  -٢
ت تنظيميـــة  ن (إداري وفـــين) اهليكـــل التنظيمـــي احلـــايل يتكـــون مـــن عـــدة مســـتو (مـــدير عـــام، معـــاو

 كلفــة اجنــاز  ومــن ضــياع الوقــت د وهــذا ادى اىل تكــرار زا للمــدير عــام، رئــيس قســم، رئــيس شــعبة)،
 .املهمة املطلوبة

ت اي بعبـــارة اخـــرى حصـــر عمليـــة اختـــاذ القـــرار يف  بـــدال مـــن الالمركزيـــة، املركزيـــةتبـــين مـــنهج  -٣ املســـتو
 تنفيذ مما قلل من دافعية العاملني للعمل واإلبداع.على الدور اإلدارة الدنيا اقتصار العليا، و 

املعرضــة  اسـتخدام امللفـات الورقيــة ل االداري منهـا علــى سـبيل املثــاليف العمـ إتبـاع األسـاليب القدميــة -٤
كثرية من خالل االعتماد  للتلف والضياع، علماً أن اغلب دول العامل جتاوزت هذه املرحلة قبل عقود

ا تسهل على العاملني الوصـول على وسائل اخلزن احلديثة على احلاسوب واألقراص الليزرية،  من شا
قصر وقت. اىل املعلومات  اليت هم حباجة هلا بشكل دقيق 

افتقار اغلب معايري تقومي اداء العاملني املوضوعية لرتكيزها على السلوكيات السلبية اكثر من االجيابية  -٥
لتايل اىل ضعف ادائهم.  مما قلل من مستوى رضاهم و

لبيئـة الداخليـة واخل -٦ تمـع الـيت تتـاثر  البـد مـن االسـتفادة ارجيـة و املؤسسات الرتبوية هي احد انظمة ا
يــــة الراجعــــة يف معاجلــــة وتعــــديل االحنــــراف واالخــــذ بنظــــر االعتبــــار املســــتجدات يف العمليــــة مـــن التغذ
 الرتبوية.

ــدف  جنــاح العمليــات عــن طريــق رصــد احلــاالت الســلبيةة قــادرة علــى دعــم رقابيــمــة نظعــدم وجــود ا -٧
رها،احلد من   عمل على دعمها وتعميمها.والكشف عن احلاالت االجيابية لغرض الأ

تــدين مهــارات بعــض العــاملني، بســبب قلــة الــدورات التدريبيــة وضــعف احملتــوى العلمــي هلــذه الــدورات  -٨
 التدريبية.

ــا مــن الناحيــة اهليكليــة والوظيفيــة، اذ تنفــذ اإلعمــال يف خمتلــف أقســام  -٩ تقــادم أنظمــة العمــل املعمــول 
ت العامة للرتبيـة وفـق إجـراءات روتينيـ العـاملني علـى قـدرة  ة جامـدة غـري مرنـة ممـا تـؤدي فقـداناملدير

هـم للمهـام املكلفـني اداء اليت تعرتض اإلبداع واختاذ القرارات املناسبة بصورة سريعة ملعاجلة املشكالت
 ا.

 ثانيا: التوصيات
مـن خـالل من ترهلـه، للحد للنظام اإلداري لوزارة الرتبية، جذري وشامل ضرورة اجراء تصحيح  .-١

هيـل العمالـة الزائــدة غـاء ال ت اإلداريـة الـيت ال متــارس أي سـلطة فعليـة، وإعـادة  احللقـات الزائـدة، واملسـتو
  لالستفادة منها يف جماالت أخرى.

 تبين فلسفة جديدة لإلدارة تركز على التخطيط اإلسـرتاتيجي وجـودة املخرجـات وكفـاءة اسـتخدام -٢
نيـــة التنفيذيـــة والرتكيـــز علـــى الكفـــاءة والتميـــز يف األداء، وإعـــادة املـــوارد والتقليـــل مـــن حجـــم اإلعمـــال الروتي

 .هيكلة اجلهاز اإلداري واالهتمام بسبل وأدوات العمل اإلداري الفعالة
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ت العامة للرتبية يف جمال والفنيني يف اإلداريني للموظفني تدريبية دورات إقامة -٣  هندسة إعادة املدير
ا مهامفاهي حيث من اإلدارية العمليات م عن سنوات بغض النظر وعمليا  .خربا
 تواجـه الـيت املعوقـات على للتعرف مسحية بدراسات نشر ثقافة التغيري والتطوير، فضال عن القيام -٤
ت العامة للرتبية لوزارة خمتلف يف اإلدارية هندسة العمليات عمليات إعادة تطبيق  .الرتبية املدير
ت ل دعــم الالمركزيــة مــن خــالل ختويــ -٥ الــدنيا الصــالحيات الالزمــة الختــاذ القــرارات الالزمــة املســتو
لوقت املناسب.الجناز  ا   املهام املكلفني 
بنــاء نظــام فاعــل للرقابــة اإلداريــة وتقــومي األداء، فضــال عــن وضــع معــايري لــألداء تعتمــد الفاعليــة،  -٦

ت كأساس ل  لعقاب والثواب.واجلودة، واإلنتاجية، وحسن استخدام املوارد واإلمكا
ت اإلشــراف،  -٧ التحـول مـن اهلياكـل التنظيميــة الرأسـية إىل اهلياكـل التنظيميـة األفقيــة لتقليـل مسـتو

ا العمليات اإلدارية لضمان سرعة اجنازها.دف تقليل  ت اليت متر   املستو
قليـــل اســـتخدام يف معاجلـــة سلســـلة املراجعـــات وتاحلكومـــة االلكرتونيـــة والربجمـــة احلديثـــة اســـتخدام  -٨

 الورق يف حفظ وختزين املعلومات.
 المصادر العربية واألجنبية

 أوال: اِّـصادر العربية
، الســلوك التنظيمــي، دراســة الســلوك اإلنســاين الفــردي واجلمــاعي يف ٢٠٠٠القريويت،حممــد قاســم، -١

 املنظمات املختلفة، عمان دار الشروق للنشروالتوزيع.
ـــــة ، اإلدا١٩٩٩عايـــــدة ســـــيد خطـــــاب،-٢  –رة الســـــرتاتيجية للمـــــوارد البشـــــرية يف ظـــــل إعـــــادة اهليكل

 .، مصر٢مشاركة املخاطر، جامعة عني مشس، ط –االندماج 
 ٥١جملـــة اإلدارة واالقتصـــاد، اجلامعـــة املستنصـــرية العـــدد النجار،صـــباح جميـــد، امحـــد علـــي صـــاحل، -٣
٢٠٠٤. 
  .رة املنهجية والتطبيق،القاهرة، هندسة التغيري اجلذري لفن اإلدا١٩٩٦تركي إبراهيم سلطان،  -٣
 –٥اهلنــدرة  –، اعــادة هندســة نظــم العمــل يف املنظمــات ١٩٩٥هامر،مايكــل، شــاميب،جيمس، -٤

 دعوة صرحية للثورة االدارية اجلديدة، ترمجة مشس الدين عثمان، شركة شعاع، القاهرة.
وائــــل للنشــــر، ،دار ١، التطــــور التنظيمــــي: اساســــيات ومفــــاهيم حديثــــة،ط١٩٩٩اللوزي،موســــى، -٦
 عمان.
، دار ١، اســــــرتاتيجيات االدارة الذاتيــــــة للمدرســــــة والصــــــف،ط٢٠٠٨العجمـــــي، حممــــــد حســــــنني،-٧

 املسرية،عمان.
ــا يف املنظمــات االعمــال الدوليــة، ٢٠٠٩الـرب، ســيد حممــد،-٨ ، موضــوعات اداريــة متقدمـة وتطبيقا
 دار الكتب املصرية، القاهرة. ١ط
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ســـيد امحـــد عبـــد املتعـــال، ادارة املـــوارد البشـــرية، دار املـــريخ  ، ترمجـــة حممـــد٢٠٠٣ديســـلر، جـــاري، -٩
 للنشر.
،مـــدخل املنهجيـــة املتكاملـــة الدارة اجلـــودة، الطبعـــة االوىل عمـــان: ٢٠٠١عقيلـــي، عمـــر وصـــفي،-١٠

 داروائل للنشر.
 طريقة للتغري، عمان دار ابن حزم. ١٥، الطريق اىل التميز ٢٠٠٦احلمادي، علي، -١١
ـــاوي، حممد، -١٢ اإلســـكندرية، الـــدار  ١، قضـــا اداريـــة معاصـــرة، ط٢٠٠٥والســـيد، امساعيـــل، احلن
 .اجلامعية

 ثانيا: اِّـصادر االجنبية
1-Davenport, T.H. and Short, J.E., (1990) “The New Industrial 

Engineering: Information Technology and Business Process Redesign”, 
Sloane Management Review, Summer 

2-Evans, (1997), "Operation Management" 2nd ed McGraw – Hill co 
3-Hickman, L.J., (1993) “Technology and Business Process Re-

engineering: Identifying Opportunities for Competitive Advantage”, British 
Computer Society CASE Seminar on Business Process Engineering, 
London, 29 June 

4-Gross,(1993), The Reinvention Roller Coaster,Risking the present for 
powerful future, Harvard Business Review Nov – Dec  

5-Turban,(1999), Information Technology for management making 
connection for strategic Advantage,gone Wiley sons. 

6-Vest, Charles,M, (2008) Context and Challenge for Twenty-First 
Century Engineering Education, Journal Engineering Education, July  

 ) الخبراء١ملحق (
 )ت (االستاذ الدكتور عباس محيد احلمريي    رئيس جلنة الرتقيات العلمية جامعة اهل البيت (

 )ت (ور لبنان هاتف الشامي    املساعد العلمي لرئيس جامعة اهل البيت (االستاذ الدكت
 االستاذ الدكتور كامل كاظم بشري الكناين    عميد معهد الراسات االقليمية واحلضرية سابقا 

 )ت (االستاذ الدكتور ماجد طعمة  الدفاعي    معاون عميد كلية االداب جامعة اهل البيت (
يوي الدليمي    استاذ القياس والتقومي كلية الرتبية للعلـوم الصـرفة / جامعـة االستاذ الدكتور احسان عل

 بغداد 
االسـتاذ الـدكتور خليـل حممـد شـهاب اجلبــوري  رئـيس قسـم الدراسـات العليـا / كليـة االدارة واالقتصــاد 

 اجلامعة العراقية 
ة جامعـة بغـداد / متقاعــد الـدوري    تدريسـي كليــة الرتبيـة للعلـوم الصـرف حممـود حممـد املسـاعد االسـتاذ

 حاليا 

http://abu.edu.iqhttp://abu.edu.iq



 
 

١٦٢ 

 ٢١ :العدد

 االستبانة المغلقة) ٢( ملحق
 
ت

موافــــــــــــق  موافق الفقـــــــرات
اىل حـــد 

 ما

ــــــــــــــري  غـــــــــــ
 موافق

 فهم العمليات اإلدارية
    ضعف مشاركة العاملني يف عملية اختاذ القرارات  ١
االفتقار اىل مقاييس واضحة ومكتوبة تعلـم العـاملني اخلطـوات  ٢

 لعملاملثلى يف أداء ا
   

االعتماد على اهلياكل التنظيمية الرأسية اليت يتوسع فيها نطاق  ٣
 اإلشراف

   

ــــذي يكســــب  ٤ ــــة إىل احملتــــوى العلمــــي ال ــــربامج التدريبي افتقــــار ال
 العاملني مهارة اكرب يف األداء 

   

ضعف املستلزمات املادية للتدريب اليت تزيد من قدرة العاملني  ٥
 على االستيعاب والتعلم

   

ضــعف الــوالء للمنظمــة يف اعتبــار العمــل قيمــة اجتماعيــة كمــا  ٦
 هي قيمة اقتصادية

   

 األداء اإلسرتاتيجي
االفتقـــــار إىل رؤ واضـــــحة ومكتوبـــــة ومتفـــــق عليهـــــا مـــــن قبـــــل  ٧

 اجلميع
   

    ال توجد رسالة مكتوبة وواضحة للمنظمة ٨
    االفتقار إىل أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ  ٩
    ضعف االعتماد على فرق العمل كوسيلة يف األداء ١٠
ضعف اعتمـاد املعـايري املوضـوعية الـيت تسـاعد يف حتديـد درجـة ١١

 جناح العمل
   

ابتعــــاد اإلدارة العليــــا عــــن قيــــادة عمليــــات التطــــوير والتحســــني ١٢
 املستمر وامهال االبتكار واإلبداع

   

 التخطيط
لبي ١٣ ـــــــــة  ـــــــــة لتحديـــــــــد الفـــــــــرص االفتقـــــــــار اىل املعرف ئـــــــــة اخلارجي

 والتهديدات قبل وضع اخلطط 
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١٦٣ 

ــــة للتعــــرف علــــى نقــــاط القــــوة ١٤ ــــة الداخلي ــــل للبيئ ضــــعف التحلي
 والضعف قبل وضع اخلطط

   

ضــــعف اســــتقرار التشــــريعات وغموضــــها (القــــوانني، األنظمــــة، ١٥
ك للمنظمة  التعليمات) الرمسية مما تسبب اإلر

   

    يلة للتعامل مع املتغريات املفاجئةاالفتقار إىل خطط بد١٦
    ضعف الشفافية والوضوح عند وضع اخلطة١٧

 تقسيم العمل
تقسيم العمل بشكل عشوائي وليس وفق كفاءات وختصصات ١٨

 العاملني
   

ضعف الرؤ الواضحة لوضع املنظمـة قبـل الشـروع قبـل تقسـيم ١٩
 العمل

   

دة (عنـــق الزجاجـــة) يف حتديـــد مفاصـــل العمـــل الـــيت تكـــون عقـــ٢٠
 اجناز العمل بسالسة 

   

    قلة االهتمام بفرص التفوق والتميز يف العمل ٢١
    ضعف ترشيد اإلنفاق لكلف املصاريف غري املباشرة٢٢

 تقومي أداء العاملني
    االفتقار اىل معايري موضوعية لتقومي اداء العاملني ٢٣
    مراحل العمل  امهال التغذية الراجعة يف مجيع٢٤
    الرتكيز املستمر على رصد السلوكيات السلبية فقط ٢٥
قلــــة الدراســــات املســــحية للعمليــــات االداريــــة االجيابيــــة لغــــرض ٢٦

 تطويرها وتعميمها 
   

    ضعف النظام الرقايب الفاعل الذي يدعم جناح العمليات٢٧
    ضعف االرتباط بني نظام احلوافز واجناز املوظفني٢٨
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