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ملخص:
هدفت هذه الدرا�ضة اإىل حتديد درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية يف 
تطوير اأداء العاملني يف مديرية الرتبية والتعليم لعمان الرابعة. ولتحقيق هدف الدرا�ضة طور 
الباحثون ا�ضتبانة ا�ضتملت على )57( فقرة �ضمت �ضبعة جمالت، وبعد التاأكد من �ضدقها 
تربية  مديرية  يف  يعملون  وموظفة  موظفًا   )150( من  مكونة  عينة  على  ُطبقت  وثباتها، 

عمان الرابعة. 
ا�ضتخدم الباحثون املتو�ضطات احل�ضابية، والنحرافات املعيارية، والرتبة، والدرجة، 
يف  العاملني  اأداء  تطوير  يف  الإدارية  العمليات  هند�ضة  اإعادة  بنود  تطبيق  درجة  لتحديد 
مديرية تربية عمان الرابعة، كما ا�ضتخدموا الإح�ضاء التحليلي با�ضتخدام الختبار التائي   
)t- test( ، وحتليل التباين الأحادي )One way ANOVA( ، واختبار �ضيفيه ملعرفة الفروق 
تبعا  العاملني  اأداء  تطوير  يف  الإدارية  العمليات  هند�ضة  اإعادة  بنود  تطبيق  درجة  يف 

ملتغريات:  اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، وطبيعة العمل، وعدد �ضنوات اخلربة. 
وتو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية: 

اإن درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية يف املجموع الكلي كانت  ♦ 
ب�ضكل عام متو�ضطة. 

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني املتو�ضطات، لدرجة تطبيق بنود اإعادة  ♦ 
هند�ضة العمليات الإدارية يف تطوير اأداء العاملني يف مديرية تربية عمان الرابعة 

تبعا ملتغري اجلن�ص يف املجالت جميعها، والدرجة الكلية للمجالت جمتمعة. 
اإعادة  اإح�ضائية بني متو�ضطات درجة تطبيق بنود  عدم وجود فروق ذات دللة  ♦ 
عمان  تربية  مديرية  يف  العاملني  اأداء  تطوير  يف  الإدارية،  العمليات  هند�ضة 
الدرجة  با�ضتثناء  جميعها،  املجالت  يف  العلمي  املوؤهل  ملتغري  تبعا  الرابعة 
الكلية للمجالت جمتمعة، وجمال التطبيق، اإذ كان الفرق داًل اإح�ضائيًا ول�ضالح 

الدرا�ضات العليا. 
بنود  تطبيق  لدرجة  املتو�ضطات،  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ♦ 
اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية يف تطوير اأداء العاملني يف مديرية تربية عمان 
الرابعة تبعًا ملتغري طبيعة العمل يف املجالت جميعها، والدرجة الكلية للمجالت 

جمتمعة. 
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وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني متو�ضطات درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة  ♦ 
الرابعة تبعًا  اأداء العاملني يف مديرية تربية عمان  العمليات الإدارية يف تطوير 
ملتغري �ضنوات اخلربة يف الدرجة الكلية للمجالت جمتمعة، واملجالت، با�ضتثناء 

جمال التقومي. 
يف �صوء نتائج الدرا�صة يو�صي الباحثون بالآتي: 

عقد دورات تدريبية للموظفني الإداريني والفنيني يف مديرية تربية عمان الرابعة،  - 
يف جمال اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية من حيث مفاهيمها وعملياتها. 

والتطوير لدى  التغيري  ثقافة  والتعليم على ن�رش  الرتبية  اأن تعمل وزارة  �رشورة  - 
موظفيها. 
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Abstract:
This study aimed to identify the degree of applying the Business Process 

Reengineering at administrative operations in developing the performance 
of the employees of the education directorate of Amman 4th area. In order to 
achieve the goal of this study, the researchers has developed a questionnaire 
which consisted of (57) items that included 7 fields, and its validity and 
consistency have been verified. Moreover, it has been applied on a sample 
consisting of (150) employees working in the Education Directorate of 
Amman 4th Area. 

The researchers used the arithmetic means, standard deviations, and 
rank and degree to identify the possibility of applying the degree of the items 
of restructuring the administrative operations in developing the performance 
of the employees of the education directorate of Amman 4th area; furthermore, 
the analytical statistics have been applied by using the (t- test) and (One 
way ANOVA) . To examine it there are differences in the degree of applying 
the articles of restructuring the administrative operations in developing the 
performance of the employees according to the variables:  Gender, academic 
qualification, work nature, and experience years. 

The study has shown the following results: 
The degree of applying the Business Process Reengineering the  ♦
administrative operations in the grand total was generally medium. 
There were no differences with statistical indication between the averages  ♦
for the degree of applying the Business Process Reengineering the 
administrative operations in developing the performance of the employees 
of the education directorate of Amman 4th area according to the gender 
variable in all fields and the total degree of the fields together. 
There were no differences with statistical indication between the averages  ♦
for the degree of applying the Business Process Reengineering the 
administrative operations in developing the performance of the employees 
of the education directorate of Amman 4th area according to the academic 
qualification in all fields except the total degree of the fields together and 
the application field if the difference was statistically indicating and in 
favor of the higher studies. 
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There were no differences with statistical indication between the averages  ♦
for the degree of applying the Business Process Reengineering the 
administrative operations in developing the performance of the employees 
of the education directorate of Amman 4th area according to the work 
nature variable in all fields and the total degree of the fields together. 
There were differences with statistical indication between the averages  ♦
for the degree of applying the Business Process Reengineering the 
administrative operations in developing the performance of the employees 
of the education directorate of Amman 4th area according to the experience 
years variable in the total degree of the fields together except the evaluation 
field. 
In the light of the study results, the researchers recommend the 

following: 
Holding training courses for the administrative employees and technicians  -
in the Education directorate of Amman 4th area in the field of Reengineering 
the administrative operations concerning its concepts and operations. 
The Ministry of Education should publicize the culture of change and  -
development for the employees. 
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مقدمة:   
الرتبوية،  ال�ضاحة  على  وامل�ضتجدات  املتغريات  من  العديد  املعا�رش  العامل  ي�ضهد 
ت هذه املتغريات التي  والقت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية والثقافية والإدارية، وقد غريَّ
يعي�ضها عاملنا اليوم، وبدلت العديد من املفاهيم والثوابت التي كانت م�ضتقرة يف الأذهان 
اأبرزها عدم القدرة على  ل�ضنوات طويلة م�ضت. ولقد ترتب على ذلك العديد من امل�ضكلت، 
ملحقة التطورات وفهم دوافعها احلقيقية وتف�ضريها، ف�ضًل عن التكّيف معها، مما اأدى اإىل 
كثري من �ضوء الفهم يف تف�ضري العديد من تلك املتغريات وامل�ضتجدات فيما يتعلق بالوطن 

العربي. 
واإزاء التغريات العميقة واملت�ضارعة التي حلقت بالنظام الرتبوي، ونظراً للدور البارز 
للموؤ�ض�ضة الرتبوية، فاإنه مل يعد من املمكن مواجهة التحديات بالطرق التقليدية التي كانت 
�ضائدة لفرتة طويلة من الزمن. اإن ما حتتاج اإليه املوؤ�ض�ضة الرتبوية، هو اأن تنظر للم�ضكلت 
والتعامل  واقتنائها،  املعرفة  تنظيم  تعمل على  اإىل هند�ضية معينة  ت�ضتند  بطريقة منظمة 
البحث  مو�ضوع  مل�ضكلت  املعمق  الفهم  من  م�ضتوى  اإىل  الو�ضول  بهدف  وتوليدها  معها 

)ال�ضباغ، 2002( . 
وُتعد الإدارة الرتبوية اأحد املجالت احلية يف ميدان الرتبية التي توافرت لها العناية، 
وركزت الدرا�ضات التجديدية اهتمامها من اأجل النهو�ص بها، والرتقاء مب�ضتوى العاملني 
فيها، من خلل ال�ضتعانة بالتكنولوجيا الرتبوية التي تعني الطريقة املنظومية يف التخطيط 
اأ�ضا�ضًا  اأهداف حمددة تقوم  التعليمية، يف �ضوء  العملية  والتنفيذ والتقومي جلميع عنا�رش 
على البحث يف املجالت الإن�ضانية التي ت�ضهم يف تعليم الإن�ضان وتوا�ضله، وت�ضتخدم جميع 

امل�ضادر املتاحة لإحداث تعّلٍم فعاٍل )ا�ضكندروعزاوي، 1994( . 
الإدارة  اأهمية كربى يف تطوير نظم  العامل  التنمية يف كثري من دول  ويويل خمططو 
تكافوؤ  لتحقيق  ال�ضاملة، وذلك  التنمية املجتمعية  رئي�ص وجوهري يف  الرتبوية،  كمفهوم 
الفر�ص الجتماعية وحتقيقًا لدميقراطية التعليم، ولتحقيق ذلك لبد من تطوير جذري يف 
عن  والتخلي  العمليات،  ت�ضميم  اإعادة  على  والعمل  واأ�ضاليبها،  ومناهجها  الإدارة  فل�ضفة 
مرياث الإدارة العلمية، التي زادت عن احلد يف وهنها من خلل ممار�ضاتها احلالية، والعمل 
على انعكا�ص ميدان اإدارة الأعمال على تطوير الإدارة الرتبوية. لذلك لبد اأن ت�ضتفيد الإدارة 
الرتبوية ب�ضكل كبري من جمال اإدارة الأعمال حتى ميكنها اأن تواجه معطيات القرن احلادي 
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التعليم  التي تندرج يف هذا املجال، والتي تقدُّم حلوًل مل�ضكلت  الأفكار  والع�رشين، ومن 
من خلل التغيري اجلذري للعمليات، والتي تعد املحور الأ�ضا�ص يف منهجية اإعادة هند�ضة 
 BPR) Business Processes Reengineering )Harrington & Meloughlin( العمليات

 . )& Riddel, 1997

عن  تختلف  والتي  الإداري،  للتطوير  الرتبوية  املداخل  اإحدى  ُتعد  الإدارة  وهند�ضة 
يف  جذرية،  حت�ضينات  اإىل  الو�ضول  اإىل  الأ�ضلوب  هذا  ويهدف  الأخرى،  الإدارية  الأ�ضاليب 
هذا  ويبداأ  اخلدمة،  نوعية  وحت�ضني  التكاليف،  وتقليل  اخلدمة،  لتقدمي  اللزم  الوقت  جمال 
وحدات  من  وحدة  كل  وجود  �رشورة  جدوى  حول  جذرية  باأ�ضئلة  التطوير  يف  الأ�ضلوب 
التنظيمي،  والهيكل  الوظائف،  يف  النظر  اإعادة  ذلك  ويتطلب  وم�ضّوغاتها،  املنظومة 
اأو على م�ضتوى  الكمي،  امل�ضتوى  املتبعة، وقد يكون ذلك على  وال�ضيا�ضات  والتكنولوجيا، 
وحدات بعينها، ويركز هذا الأ�ضلوب على تطوير العمليات التي حُتقق من خللها الأهداف 
التي ت�ضعى اإليها. وُتعد الهند�ضة الإدارية مفهومًا حديثًا ن�ضبيًا، ن�ضاأ عن جذور علوم الإدارة 
واحلا�ضوب، ولقد و�ضفها العديد من املوؤلفني بطرق خمتلفة منها:  اإعادة الهند�ضة، والهند�ضة 
املعلومات  ونظم  الأعمال  اأنظمة  يف  م�ضهوراً  املفهوم  هذا  اأ�ضبح  وقد  والهندرة،  الإدارية، 
الهند�ضة  تتطلب  اجلديدة،  الإدارية  املداخل  من  العديد  ومع  التنظيمي،  التحول  لتو�ضيح 
ات الوظيفية، وبهذا تكون  الإدارية الرتكيز على العمليات الإدارية بدًل من الوظيفة اأو املهمَّ
ات اأو وظائف معينة، وبهذه الطريقة تكون  الهند�ضة الإدارية لي�ضت مهمتها كيفية الأداء ملهمَّ
ات الوظائف، ويرجع الف�ضل يف انت�ضار هذا املدخل اإىل  الهند�ضة الإدارية متميزة عن مهمَّ
مايكل هامر وت�صامبي )Hammer & Champy( ، وهما رائدا الهند�ضة الإدارية، وظهر هذا 

املدخل يف منت�ضف الت�ضعينيات )ح�ضني، 2006( . 
وتعّرف اإعادة هند�صة العمليات الإدارية »اأنها اإعادة التفكري ب�ضكل اأ�ضا�ضي، والعمل 
اأداء  اإجناز حت�ضينات جوهرية يف  للعمل على  ب�ضكل جذري،  العمليات  اإعادة ت�ضميم  على 
الإجراءات املنا�ضبة للق�ضايا املعا�رشة املوؤثرة مثل التكلفة، واجلودة، واخلدمة، وال�رشعة«  

 .)Hammer & Champy, 1990, P. 14)

التغيري  نظريات  عن غريها من  الإدارية  العمليات  هند�صة  اإعادة  مييز  ما  واأبرز 
ال�ضاملة  ال�ضورة  للم�ضكلت، من خلل روؤية  اإيجاد حلول جذرية  اأنها مُتكن من  والتطوير 
لأ�ضلوب العمل باملنظمات املختلفة، كما اأن اإعادة هند�ضة العمليات ت�ضاعدنا على اخلروج 
العمل،  مل�ضكلت  ال�رشيعة  واحللول  ال�ضمولية،  وعدم  للعمل،  ال�ضيقة  والنظرة  الروتني،  من 

وغري ذلك من النظم والأ�ضاليب الإدارية التقليدية )عبد احلفيظ، 2003( . 
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ات  املهمَّ يف  لي�ص  التغيري  على  الإدارية  العمليات  هند�ضة  اإعادة  منهجية  وتقوم 
وذلك  والإدارات،  الأ�ضخا�ص  ولي�ص  املحور  هي  فالعمليات  فقط  والوظيفة  وامل�ضوؤوليات 
التطوير  بالبحث عن فر�ص  ال�ضتقرائي، وذلك  والتفكري  املعلومات،  تقنية  بالعتماد على 
والتغيري قبل بروز امل�ضكلة، ولي�ص بعد حدوثها )Pereira & Aspinwall, 1997(، اإذ يوجد 
بالعمليات،  يقومون  الذين  الأفراد  اأحدها  العمليات  دعم  على  تعمل  امل�ضادر  من  نوعان 
املرتبطة  امل�ضادر  اإن  اإذ  للعمليات،  امل�ضتمر  بالتح�ضني  يقومون  الذين  الأفراد  والآخر 
 Yeomans( بالعمليات ت�ضمل الأفراد، وخرباتهم، ونظام املعلومات، والأدوات امل�ضتخدمة

 . )& Beckett, 1996

التي بذلت جهوداً  ال�ضابقة،  النظريات  العمليات من  اإعادة هند�ضة  ا�ضتمد مفهوم  وقد 
كبريًة لتح�ضني اأداء العاملني، ومن املداخل الإدارية الآتية: 

: والتي ركزت على العميل واملخرجات، وذلك بهدف  ● TQM حركة اجلودة ال�صاملة
تقليل الأخطاء يف املنتج النهائي، وذلك من خلل تطبيق الأ�ضاليب الإح�ضائية يف قيا�ص 
نتائج  حتليل  �ضوء  يف  للعمليات  التدريجي  التطوير  يتم  ذلك  وبعد  ورقابتها،  العمليات 
الإح�ضاء، فاإعادة هند�ضة العمليات ت�ضرتك يف توجهها نحو العمليات، وذلك باجتاه العميل 
وخدمة العميل، اإّل اأن مدر�ضة TQM تعتمد على منهجية حل امل�ضكلة، والتعّرف اإىل الأ�ضباب 
اأي  اإذا كانت امل�ضكلة �ضغرية،  الأداء املتوقع، وهذا ميكن تطبيقه  اإىل  الو�ضول  التي تعوق 
ال�ضيا�ضة  فاإن  كبرية  كانت  اإذا  اأما  �ضغرية،  فيه  واملرغوب  موجود  هو  ما  بني  الفجوة  اأن 
التي يجب تطبيقها هي اأ�ضلوب اإعادة هند�ضة العمليات، والذي يعتمد على نظرية املباريات 
من خلل حتليل ال�ضلوك التناف�ضي، ويعتمد ب�ضكل كبري على تكنولوجيا املعلومات، لإثراء 
ابتكاراتهم لعمليات جديدة  اأفراد املنظمة للرتقاء بالأداء من خلل  التناف�ص بني جميع 

 . )Davenport,1993(

، والتي تعتمد  ● Fredric Taylor حركة الإدارة العلمية: حركة رائدها فردريك تايلور
على هند�ضة �ضلوكيات العاملني بناء على نظام من الكفاءة والقواعد املهارية، ويرجع لها 
الف�ضل يف اإيجاد نظم الرقابة والتدريب واخلرائط التو�ضيحية لو�ضف العمل، وطرائق �ضريه، 
وتق�ضيم نظام العمل اإىل مدخلت وعمليات وخمرجات، حيث ا�ضتفادت منهجية اإعادة هند�ضة 
العمليات من هذه احلركة، بع�ص املوا�ضيع املتعلقة يف ف�ضل ت�ضميم العمل وتخطيطه عن 
املنفذين له، كيف ميكن و�ضع ت�ضميم مثايل للعمل وتق�ضيمه؟ احلاجة امل�ضتمرة اإىل قيا�ص 
وم�ضتويات  العاملني  م�ضتويات  تتبع  اإىل  احلاجة  اإىل  بالإ�ضافة  ومتابعته،  العمل  كفاءة 
العمليات الروتينية، لكن منهجية اإعادة هند�ضة العمليات مل تهمل اجلانب الإن�ضاين يف العمل، 
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كذلك الدور الفّعال للتكنولوجيا احلديثة لي�ص باعتبارها هدفًا لتقليل العامل الإن�ضاين، بل 
كونه عامًل اأ�ضا�ضيًا يف تفعيل عمليات تطوير العمل من خلل اجلهد الإن�ضاين، با�ضتخدام 

 . )William & James & Guha, 1996( املعرفة، التي تعرب عنها تكنولوجيا املعلومات
اأكرب  العمل، وحتقيق  اإىل زيادة كفاءة  ترمي هذه احلركة  العمل:  ● ت�صميم  حركة 
قدر من الر�ضا عن العمل وتقبله، حيث ركزت على حت�ضني التفاعل داخل جمموعات العمل 
ملجموعات  والأداء  وم�ضتواه  الجتماعي  التفاعل  بني  العلقة  فهم  على  واأي�ضًا  ال�ضغرية، 
العمل ال�ضغرية، وقد ا�ضتفادت منهجية اإعادة هند�ضة العمليات من اأهمية التطوير اجلذري، 
واأهمية الرتكيز على التفكري العملي، اإ�ضافة اإىل اأهمية تطوير العمليات الروتينية، واأهمية 
 Motwani & Kumar & Jiang( للعمليات  البتكار  يف  الإن�ضاين  العامل  على  الرتكيز 

 .),1998

القوة  اإمكانيات  اأكرث  املعلومات من  تكنولوجيا  تعدُّ   : ● IT املعلومات  تكنولوجيا 
اإىل  اأكرث �ضهولة، بالإ�ضافة  BPR، حيث ت�ضاهم بدرجة كبرية يف جعل املهمات  ملنهجية 
 Olalla,( ومثرية  مذهلة  حت�ضينات  واإجناز  العمل،  طرق  وتغيري  املنظمات،  ت�ضميم  اإعادة 
1999(. كما اأن ا�ضتخدام IT يعمل على توفري التكلفة وحت�ضني دقة املعلومات، وجتنب اأخطاء 

الإن�ضان امللزمة عند ا�ضتخدام مهمات معقدة ومكررة، وتوفري الأموال ب�ضبب تقليل الأخطاء 
والوقت اللزم لإجناز املهمات، وتكامل وتن�ضيق وظائف عدة يف وظيفة واحدة، وحت�ضني 
الإدارة  مهمة  يكون  بحيث  املعوقات،  من  التخل�ص  بو�ضاطة  وكفاءتها  املنظمة  فاعلية 
الو�ضاطة بني الفرق، ومعاجلة خطوات العمليات الزائدة عن احلاجة، وتزويد حماور اأف�ضل 
للعمليات من خلل تغذية احلا�ضوب باملكونات الأ�ضا�ضية للعمليات، ويقوم بدوره بت�ضميم 
خلل  من  لإجنازها  ومنا�ضبة  خمتلفة  بدائل  وتقدمي  للعمليات،  املختلفة  للنماذج  �رشيع 
اأنظمة حماكاة  التي ت�ضمى  الربامج اجلاهزة،  الربامج اخلا�ضة والنظم، كما يتم من خلل 
ال�ضرتاتيجيات  لو�ضع  التنبوؤية  الدرا�ضات  ت�ضاعد يف  والتي   ،Simulation System النظم 
امل�ضتقبلية للعمليات اجلديدة، كما توفر نظام ات�ضالت فّعال بني م�ضتويات املنظمة كافة، 

 .)Whitman & Gibson, 1997( من خلل الر�ضائل اللكرتونية وغريها
القرارات  اإعداد  لعملية  هند�ضة  تتطلب  فاعلة،  تكون  كي  الرتبوي  التطوير  حركة  اإن 
الن�ضح وال�ضت�ضارة، ومبنية على معلومات  القادرة على تقدمي  ل�ضتخدام نظم املعلومات 
مو�ضوعية م�ضتمدة من قواعد بيانات تربوية تعك�ص واقع وخ�ضائ�ص النظام الرتبوي، من 

اأجل تطوير بدائل اأقل كلفة وذات فعالية وكفاءة عالية )وطفة، 2005( .  
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الرابعة  لعمان  والتعليم  التربية  مديرية  في  العاملني  د. مـشهور طويقاتأداء 
د. أيــمــن خــاطــر
د. سليمان الطراونه

مشكلة الدراسة: 

تتلخ�س م�صكلة الدرا�صة يف الإجابة عن ال�صوؤال الآتي:  

ما درجة تطبيق بنود اإعادة هند�صة العمليات الإدارية يف تطوير اأداء 
العاملني يف مديرية الرتبية والتعليم لعمان الرابعة؟ 

أسئلة الدراسة: 

اأجابت الدرا�صة عن الأ�صئلة الآتية: 
ما درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية يف تطوير اأداء العاملني يف  ● 

مديرية الرتبية والتعليم لعمان الرابعة؟ 
اأداء  تطوير  يف  الإدارية  العمليات  هند�ضة  اإعادة  بنود  تطبيق  درجة  تختلف  هل  ● 

واملوؤهل  )اجلن�ص،  ملتغريات:  تبعًا  الرابعة،  لعمان  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  العاملني 
العلمي، و�ضنوات اخلربة، وطبيعة العمل( ؟ 

أهمية الدراسة: 

الرتبوية  العملية  ملخرجات  والتطوير  التح�ضني  اأهمية  من  الدرا�ضة  هذه  اأهمية  تنبع 
ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  العاملني  اأداء  لتطوير  التحديات  مواجهة  خلل  من 
عمان الرابعة، وذلك بتطبيق اأحدث الأ�ضاليب الإدارية، وُتعد اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية 
الهتمام  على  ا�ضتحوذت  والتي  حديثًا،  املتبعة  الإدارية  النماذج  هذه  من  واحدة   )BPR(

بدرا�ضة  الدرا�ضة  هذه  اأهمية  تتجلى  لذا  والرتبويني.  والباحثني  الإداريني  قبل  من  الكبري 
مفهوم اإداري جديد على الرتبية والتعليم، يحتاج اإىل مزيد من البحوث والدرا�ضات للإفادة 
اأن  ويوؤمل  املجال،  هذا  العربية يف  الدرا�ضات  قلة  من  الدرا�ضة  هذه  اأهمية  تنبع  كما  منه، 
واملديريات  والتعليم  الرتبية  وزارة  الإداري يف  التطوير  القائمني على  الدرا�ضة  تزود هذه 
التابعة لها باملعلومات اجلديدة والدقيقة يف مديرية عمان الرابعة تفيد يف حت�ضني اتخاذ 
التعّرف  خلل  من  املنا�ضبة  الرتبوية  اخلطط  وو�ضع  العاملني  اأداء  تطوير  ب�ضاأن  القرارات 
اإىل مواطن القوة وال�ضعف يف العمليات الإدارية واخلدمات التي تقدمها مديريات الرتبية 

والتعليم التابعة لها.  
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مصطلحات الدراسة: 

 : ◄ Business Processes Reengineering- BPR العمليات  هند�صة  اإعادة 
اإعادة التفكري ب�ضكل اأ�ضا�ضي، والعمل على اإعادة ت�ضميم العمليات ب�ضكل جذري، للعمل على 
مثل:  املوؤثرة  املعا�رشة  للق�ضايا  املنا�ضبة  الإجراءات  اأداء  يف  جوهرية  حت�ضينات  اإجناز 

 . )Hammer & Champy,1993,P. 14( التكلفة، اجلودة، واخلدمة، وال�رشعة
جهد �ضمويل خمطط يهدف اإىل تغيري وتنمية العاملني يف املنظمة،  تطوير الأداء:  ◄
عن طريق التاأثري يف قيمهم ومهاراتهم واأمناط �ضلوكهم، وذلك لإدخال التغيري يف املنظمة 
كلها لتتجاوب ذاتيًا مع البيئة املحيطة بها، بهدف حتقيق الفعالية الكلية للمنظمة )ياغي، 
هذه  يف  امل�ضتخدمة  الأداة  فقرات  عن  الدرا�ضة  عينة  اإجابات  خلل  من  ويقا�ص   ،)2002

الدرا�ضة لهذه الغاية. 

حدود الدراسة: 

تتمثل حدود هذه الدرا�صة فيما ياأتي: 
 . املوظفون الإداريون والفنيون يف مديرية عمان الرابعة للعام 20007/ 2008 -

الإجراءات التي يتبعها الباحثون يف بناء اأداة الدرا�ضة، ومدى �ضدقها وثباتها.  - 

الدراسات السابقة: 

أ – الدراسات العربية: 

برامج  بناء  لإعادة  ت�ضور  طرح  هدفت  درا�ضة   )2001( والثبيتي  القر�صي،  اأجرى 
الدرا�ضات العليا يف اململكة العربية ال�ضعودية، يف �ضوء الجتاهات العاملية يف جمال اإعادة 
هند�ضة برامج الدرا�ضات العليا، وكان من نتائج الدرا�ضة:  اأن التغريات العاملية ال�ضيا�ضية 
والقت�ضادية والتكنولوجية تتطلب زيادة جتاوب برامج الدرا�ضات العليا مع متطلبات �ضوق 
العمل، اإن مدخل اإعادة الهند�ضة يعدُّ الأ�ضلوب املنا�ضب لإعادة بناء برامج الدرا�ضات العليا، 
واإن اإعادة بناء برامج الدرا�ضات العليا يف اململكة العربية ال�ضعودية يتطلب: اإعادة التفكري 
اجلذري يف برامج الدرا�ضات العليا يف �ضوء الت�ضور امل�ضتقبلي لهذه الربامج، وحتديد اخللل 
والأعمال  املواد  من  التخل�ص  بهدف  واأكادمييًا(  )اإداريًا  العليا  الدرا�ضات  برامج  اأداء  يف 

الإدارية التي ت�ضكل هدراً يف املال واجلهد والوقت. 
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اأجرى الكرميني )2006( درا�ضة هدفت اإىل تطوير اأمنوذج لهند�ضة القرار الرتبوي يف 
م�ضتوى الإدارة العليا يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية.  تكونت عينة الدرا�ضة من جميع 
اأفراد جمتمع الدرا�ضة وعددهم )160( فرداً من الإدارة العليا يف وزارة الرتبية والتعليم للعام 
الدرا�ضي 2005/2004، وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل النتائج الآتية:  وجود تفاوت يف درجات 
احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  اإذ  الوزارة،  يف  الرتبوية  القرارات  لهند�ضة  العليا  الإدارة  ممار�ضات 
لُبعد خطوات هند�ضة القرارات )3.21(، واملنظومة القيمية الأخلقية )3.26(، وخ�ضائ�ص 
القرارات )2.85(، وتقدمي  املوؤثرة )3.07(، ونظم م�ضاندة  والعنا�رش  املعلومات )2.85(، 
ومبتو�ضط  متدنية،  مبمار�ضة  فكانت  املدير  تواجه  التي  ال�ضعوبات  اأما  )2.86(؛  القرار 

ح�ضابي )2.29( . 
العمليات  هند�ضة  اإ�ضهام  مدى  معرفة  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2007( احلارثي  اأجرت 
واأ�ضارت  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  البنات  كليات  يف  التكاليف  خف�ص  يف  الإدارية 
النفقات، و�رشعة  الإدارية يعمل على خف�ص  العمليات  اإعادة هند�ضة  اأن تبني  اإىل  النتائج 
تنفيذ الأعمال وتقليل الأخطاء، وزيادة الدقة، والتو�ضل اإىل �ضكل جديد للكليات يختلف عن 

ال�ضكل ال�ضابق. 
اأجرت املعايطة )2007( درا�ضة هدفت اإىل تعّرف درجة الكفاءة الإدارية التي تتمتع 
اإ�ضرتاتيجية  وتطوير  الأردنية،  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الو�ضطى  الرتبوية  الإدارات  بها 
الإدارية،  العمليات  هند�ضة  اإعادة  �ضوء  يف  فيها  العاملني  كفاءة  لزيادة  تربوية  اإدارة 
اإىل  تعزى  فروق  كانت منخف�ضة، ووجود  الإدارية  الكفاءة  درجة  اأن  اإىل  النتائج  واأ�ضارت 
املوؤهل العلمي واملركز الوظيفي واجلن�ص، وُطوِّر اأمنوذج لزيادة كفاءة العاملني يف �ضوء 

هند�ضة العمليات الإدارية.  

ب – الدراسات األجنبية: 

اإعادة  اإىل  هدفت  درا�ضة   )Penrod & Dolence, 1992( ودولن�س  برنود  اأجرى 
اأن  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  العايل،  التعليم  يف  للتحويل  كعملية  الإدارية  العمليات  هند�ضة 
اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية حتتاج اإىل اأ�ضلوب اإداري خمتلف عن الأ�ضاليب التي تعودت 
عليها املنظمات املختلفة. واأن التغيري يجب اأن يكون جذريا، وي�ضمل الأق�ضام كافة، وبالذات 
ي�ضهل  والبحثية  والعلمية  التنظيمية  الثقافة  توفر  اأن  واأي�ضا  املعلومات،  تكنولوجيا  ق�ضم 
الإبداع  نحو  والتوجه  العاملني،  اإىل  ال�ضلحيات  وتفوي�ص  امللئمة،  القرارات  اتخاذ  يف 
والبتكار يف اأ�ضاليب التعليم العايل. وافرت�ضت الدرا�ضة مناذج للقوى والعوامل املوؤثرة يف 

اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية.  
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 قام مول�س )Moles,1998( بدرا�ضة هدفت اإىل تطوير منوذج حتديد العمليات الإدارية 
وا�ضتخدامه للم�ضاعدة يف جهود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية. وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن 
تطبيق هذا النموذج ي�ضتغرق وقتًا وجهداً اأقل من التطبيقات التقليدية. كما اأنه ميكن حتوير 
النموذج لغايات تطبيقه يف موؤ�ض�ضات حكومية ومدنية اأخرى ترغب يف الرتكيز على املوارد 

والعمليات احلرجة يف اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية. 
 قام با�صو )Basu  2000( بدرا�ضة هدفت اإىل اإيجاد اإطار عملي ُيحول اجتاه املنظمة 
اإىل عاملية من خلل اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية، ومن اأبرز نتائج هذه الدرا�ضة اأن هناك 
اأبعاداً رئي�ضة للعوملة، والف�ضل يف اأي ُبعد يوؤدي اإىل ف�ضل م�رشوع اإعادة هند�ضة العمليات 
الإدارية، وهذه الأبعاد هي الُبعد الثقايف، والُبعد القت�ضادي، والبنية التحتية، والت�رشيعات، 
واملناخ ال�ضيا�ضي تختلف هذه الأبعاد من دولة لأخرى، وهي من اأهم الأبعاد يف العوملة، 

والف�ضل فيها يعوق تطبيق اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية.  
 اأجرى ريكارد )Ricard, 2000( درا�ضة هدفت اإىل التكامل بني اإعادة هند�ضة العمليات 
ونظرية تطور املنظمة، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل �رشورة اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية، وراأى 
اأنه لبد من تطبيق التغيريات املطلوبة واملحافظة على ال�ضتمرارية يف التغيري، ولي�ص اإعادة 

هند�ضة العمليات الإدارية فقط. 
 اأجرى اأداميك )Adamik, 2003( درا�ضة هدفت اإىل تلبية حاجة املنظمات اإىل تغيري 
مهارات املنت�ضبني اإليها للقيام باإدارة الأعمال ب�ضورة فاعلة، واحلاجة اإىل تقلي�ص اأو دمج 
الكفاءة  اأن  اإىل  الباحث  الإدارية يف منظمات الأعمال، وتو�ضل  العمليات  اإعادة هند�ضة  اأو 
والفاعلية الإدارية حت�ضنت كثرياً خلل ال�ضنتني الأخريتني، وبخا�ضة يف خم�ضة م�ضتويات 
املهارات  اإدارة  التجهيزات،  واإدارة  املالية،  املوارد  واإدارة  الب�رشية،  املوارد  اإدارة  هي:  
الواردة  املعلومات  حتليل  اأن  الدرا�ضة،  هذه  اإليه  تو�ضلت  ما  واأبرز  الفردية.  والت�ضالت 
اأ�ضا�ضيًا للتطوير والتغيري  اأمراً  من امل�رشفني واملدراء واملروؤو�ضني وحتليلها وقيا�ضها يعدُّ 

ال�ضلوكي يف هذه الدرا�ضة. 
 اأجرى �صجرندرجانز )Schrnederjans, 2003( درا�ضة هدفت اإىل بيان الهدف الأول 
من نظام (ERP Exploring Resource Planning(، وهو م�ضاعدة املنظمة لتوؤدي اأعمالها 
بكفاءة وفاعلية ب�ضكل متكامل، حيث ل تعدُّ جميع املنظمات ناجحة يف تطبيقها ملنهجية 
BPR، وقد اأو�ضحت الدرا�ضة اأنه لنجاح اأي خطط متعلقة باإدارة امل�ضادر، يجب ال�ضعي نحو 

n)TQM) Management Total Qua BPR، بالإ�ضافة اإىل تاأ�ضي�ص ثقافة   تبني منهجية
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ity، كل هذه الأمور تتكامل مع بع�ضها بع�ضًا لإيجاد اإ�ضرتاتيجية مبتكرة تعمل على جناح 
املنظمة، وحتقيق زيادة يف الإنتاج وا�ضتثمار اأف�ضل للموارد، وجناح مذهل يف تاأدية اأعمال 

املنظمة. 
يف  توؤثر  التي  العوامل  حتديد  اإىل  هدفت  بدرا�ضة   )Ahady, 2004( اأحادي  وقام 
تطبيق منهجية اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية، وذلك عند تطبيق طريقتني يف تكنولوجيا 
نتائج  واأ�صارت  النرتنت،  وتكنولوجيا  اللكرتونية،  املعلومات  تبادل  هما:  املعلومات، 

الدرا�صة اإىل: 
هند�ضة  اإعادة  منهجية  تطبيق  مع  اإيجابيًا  ارتباطًا  ترتبط  عوامل  �ضتة  وجود  - 
العمليات الإدارية، وهذه العوامل هي: دعم الإدارة العليا، والتغيري املنظمي، واملركزية يف 

اتخاذ القرار، وت�ضكيل العمليات، وثقافة املنظمة، وخدمة العملء. 
التطبيق  وبني  املوظفني،  مقاومة  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات  علقة  وجود  عدم  - 

الناجح ملنهجية اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية. 
الناجح ملنهجية  التطبيق  وجود علقة ارتباطيه �ضلبية بني �ضعف املوارد وبني  - 

اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية. 
تكنولوجيا  بني  العلقات  معرفة  اإىل  هدفت  بدرا�ضة   ،)Attaran, 2004( اأتاران  قام 
املعلومات وبني اإعادة هند�ضة العمليات، وقد اقرتحت الدرا�ضة جملة من قواعد تكنولوجيا 
التي  اأبرز املعوقات  اإىل  اأ�ضارت  ا�ضتخدامها يف هذه املنهجية، كما  التي ميكن  املعلومات 
حتد من جناح تطبيق منهجية اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية، وعوامل النجاح التي تعد 
من م�ضادر الطاقة التي متكنها من التح�ضينات امل�ضتمرة، وحتقيق الأهداف باأق�ضى �رشعة 
طرق  يف  جذري  تغيري  خلل  من  املنظمة  ت�ضميم  واإعادة  املهمات،  اأداء  وت�ضهيل  ممكنة، 
العمل املنجزة، وبذلك يت�ضنى للعاملني اإجناز اأعمالهم خارج املكاتب مع الت�ضال املبا�رش 

مع موقع العمل. 
اأجرى اإيول )Ewell, 2004( درا�ضة هدفت اإىل معرفة العلقة بني الثقافة التنظيمية 
ذات  الدرا�ضة  نتائج  اأن  اإىل  الباحث  وتو�ضل  الإدارية،  العمليات  هند�ضة  اإعادة  وخمرجات 
اأهمية كبرية ملختلف ال�رشكات، وب�ضكل خا�ص �رشكات التاأمني، وال�رشكات اخلدمية التي 
ثقافة  يف  للتغيري  متطلبات  من  يرافقها  وما  الإدارية،  العمليات  هند�ضة  اإعادة  اإىل  تتجه 
املنظمة التي ت�ضبق اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية ل�ضمان امليزة التناف�ضية، كما تو�ضل 
هند�ضة  اإعادة  خمرجات  وبني  التنظيمية،  الثقافة  اأبعاد  بني  علقة  هناك  اأن  اإىل  الباحث 

العمليات الإدارية. 
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 واأجرى تنانت )Tennant, 2005( درا�ضة هدفت اإىل تعرف العوامل الأ�ضا�ضية لنجاح 
تطبيقات منهجية اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية، يف بع�ص ال�رشكات يف اململكة املتحدة، 
منهجية  طبقت  التي  ال�رشكات  عن  مبدئية  معلومات  جلمع  ال�ضتبانه  الدرا�ضة  ا�ضتخدمت 
تطبيق منهجية  م�ضكلت ومعوقات  بهدف معرفة  وذلك  الإدارية،  العمليات  اإعادة هند�ضة 

اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية. وقد اأ�صارت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية: 
اإن من اأبرز الأ�ضباب لتطبيق منهجية اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية هي:  �ضغوط  - 

التناف�ص اخلارجي، وال�ضعي نحو تقليل التكلفة الداخلية، وحت�ضني املنتج. 
اإن ا�ضتخدام خطط ق�ضرية املدى لإيجاد احللول املنا�ضبة للم�ضكلت، ُيعد من اأبرز  - 

املعوقات لتطبيق منهجية اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية. 
بدرا�ضة حول ت�ضميم املنظمة مع تكنولوجيا   )Bujoreanu, 2005( بوجريانو  قام 
املعلومات، حيث وجد الباحث اأن نظم املعلومات جزء رئي�ص ومتاأ�ضل يف خطط ون�ضاطات 
حت�ضني  ولهدف  الإدارية،  العمليات  هند�ضة  اإعادة  اإجناح  لهدف  الباحث  واأو�ضح  املنظمة، 
مع  الإدارية،  العمليات  هند�ضة  اإعادة  مبادئ  تدخل  اأن  يجب  عام،  ب�ضكل  العمليات  جودة 
نظم  بتطوير  اأوًل  بالبدء  الباحث  يوؤمن  حيث  ال�ضاملة،  اجلودة  اإدارة  ومبادئ  مفاهيم 
تكنولوجيا املعلومات. وتو�ضل الباحث اإىل دليل عام لأنواع الن�ضاطات الإدارية التي يجب 

اأن تنفذ يف نظم املعلومات قبل البدء يف اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية. 
درا�ضة   )Ahmad & Francis & Zairi, 2007( وزيري  وفران�صي�س،  اأحمد،  اأجرى 
يف  الإدارية  العمليات  هند�ضة  اإعادة  عملية  جناح  يف  احلرجة  العوامل  فح�ص  اإىل  هدفت 
التعليم العايل، درا�ضة حالة جتريبية عن طريق فح�ص ثلثة معاهد تعليم عايل يف ماليزيا، 
اعتمدت على تطبيق عملية اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية. وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن هناك 
عوامل عدة مهمة وحرجة لعملية اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية، وهذه العوامل هي:  العمل 
بروح الفريق الواحد، والثقافة النوعية، ونظام الإدارة النوعي، ونظام املكافاآت املر�ضية، 
ونظام  املعلومات  وتكنولوجيا  دكتاتورية،  واقل  والت�ضاركية  الفاعلة،  التغيري  واإدارة 

املعلومات، والإدارة الفاعلة للم�ضاريع، وكفاية امل�ضادر املالية. 

الطريقة واإلجراءات: 
تناول هذا اجلزء و�ضفًا ملنهج الدرا�ضة وجمتمعها، وعينتها وكيفية اختيارها، واأداة 
ُحلِّلت  التي  الإح�ضائية،  واملعاجلة  وثباتها،  �ضدقها  من  التحقق  وكيفية  البيانات،  جمع 

البيانات مبوجبها. 
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منهج الدراسة: 
ا�ضتخدم الباحثون املنهج الو�ضفي التحليلي، وذلك مللءمته لطبيعة الدرا�ضة. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تكون جمتمع الدرا�ضة من جميع العاملني يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان 
اأما عينة الدرا�ضة فتكونت  الرابعة لعام 2007/ 2008، والبالغ عددهم )206( موظفني، 
من )150( موظفًا وموظفة، وقد اختريوا بالطريقة الع�ضوائية الب�ضيطة حيث ُوّزعت )180( 
ا�ضتبانة ب�ضكل ع�ضوائي وبعد جمع ال�ضتبانات تبني اأن )160( فرداً اأعادوا الإ�ضتبانة، وان 
)10( ا�ضتبانات غري �ضاحلة للتحليل، وبذلك يكون العدد )150( ا�ضتبانة هي عينة الدرا�ضة، 
وي�ضكلون ما ن�ضبته )73%( من املجموع الكلي ملجتمع الدرا�ضة. واجلدول الآتي يبني عينة 

الدرا�ضة ح�ضب متغريات الدرا�ضة. 
الجدول )1( 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والمؤهل العلمي، وطبيعة العمل، وسنوات الخبرة

العددامل�صتوىاملتغري

اجلن�س
101ذكر

49اأنثى

املوؤهل العلمي

98بكالوريو�ص
52درا�ضات عليا

98بكالوريو�ص
52درا�ضات عليا

طبيعة العمل
42اإداري

108فني

�صنوات اخلربة
33من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات

54من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات
63من 10 �ضنوات فاأكرث

أداة الدراسة:  
طور الباحثون اأداة الدرا�ضة، وقد تكونت من )57( فقرة، من خلل الأدب الرتبوي، وقد 
اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية،  ُطورت هذه الأداة بالرجوع اإىل الأدب النظري يف جمال 
ودرا�ضة   )2001( والثبيتي  القر�ضي،  درا�ضة  من  الباحثون  ا�ضتفاد  اإذ  ال�ضابقة،  والدرا�ضات 

 . )Tennant, 2005( تنانت
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صدق األداة: 
ل�ضمان �ضدق الأداة ُعر�ضت ب�ضورتها الأولية على )21( حمكمًا من الأ�ضاتذة اأع�ضاء 
وزارة  يف  املتخ�ض�ضني  من  جمموعة  اإىل  اإ�ضافة  الأردنية،  باجلامعات  التدري�ص  هيئة 
ملو�ضوعها،  الدرا�ضة  فقرات  ملءمة  من  التاأكد  املحكمني  من  طلب  وقد  والتعليم،  الرتبية 
واإبداء اأي ملحظات يرونها �رشورية. وقد تكونت الأداة يف �ضورتها الأولية من )56( فقرة، 
وبعد ا�ضرتجاع الإ�ضتبانة ومراجعة اآراء املحكمني اختريت الفقرات التي اأجمع )80%( من 
املحكمني على �ضحتها، وُعدِّل بع�ضها واأ�ضيفت فقرة واحدة، وبذلك اأ�ضبحت فقرات الأداة 

يف �ضورتها النهائية )57( فقرة. 

ثبات األداة:  
بعد التاأكد من �ضدق اأداة الدرا�ضة، جرى التاأكد من ثباتها با�ضتخدام الختبار واإعادة 
الدرا�ضة،  عينة  عينة من خارج  على  الدرا�ضة  اأداة  بتطبيق  وذلك   ،)test- retest( الختبار 
بني  اأ�ضبوعان  مدته  زمني  بفا�ضل  وموظفة،  موظفا   )20( من  عينة  على  الأداة  طبقت  اإذ 
بري�ضون،  ارتباط  معامل  با�ضتخدام  للأداة  الثبات  معامل  اُ�ضتخرج  ذلك  وبعد  التطبيقني، 
وكان معامل الثبات للأداة كّله، وجمالتها ال�ضبع مقبولة لغايات الدرا�ضة احلالية، واجلدول 

)2( يبني ذلك. 
الجدول )2( 

معامات الثبات لألداة ككل، ومجاالتها السبع

معامل الثباتالفقراتاملجالالرقم

10.81- 8فهم واإدراك العمليات الإدارية1
90.88- 16املبادرة2
170.84- 25التخطيط3
260.79- 33اإعداد الربامج4
340.78- 41التغيري5
420.87- 49التطبيق6
500.90- 57التقومي7

10.89- 57املجموع الكلي
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إجراءات الدراسة: 

املوافقات  واأخذ  الدرا�ضة،  عينة  وحتديد  وثباتها،  الدرا�ضة  اأداة  �ضدق  من  التاأكد  بعد 
ع الباحثون ال�ضتبانة على اأفراد الدرا�ضة، وطلب منهم تعبئتها  الر�ضمية لتطبيق الأداة، وزَّ
�ضممت  وقد  فقرة،  لكل  املنا�ضب  املكان  يف   )( اإ�ضارة  بو�ضع  وذلك  ومو�ضوعية،  بدقة 
الإجابة على الفقرات وفق �ضلم ليكرت اخلما�ضي؛ لإعطاء وزن متدرج للبدائل، حيث ُحّددت:  
)5 درجات( ، للإجابة بدرجة كبرية جدا، و )4 درجات( للإجابة بدرجة كبرية، و )3درجات( 
للإجابة بدرجة متو�ضطة، و )درجتان( للإجابة بدرجة �ضعيفة، و )درجة واحدة( ، للإجابة 
اإىل  اأداة الدرا�ضة  بدرجة �ضعيفة جداً، كما ُق�ضمت درجة املوافقة على كل فقرة من فقرات 
ثلث م�ضتويات:  )مرتفع، متو�ضط، منخف�ص( ، وذلك بالعتماد على فئات الأداة، وعددها 
اأربع فئات هي:  )1 – 1.99( ،  )2 – 2.99( ،  )3 – 3.99( ، )4 – 5( ، وذلك بتق�ضيم عدد 
وبالعملية   ، منخف�ص(  متو�ضط،  )مرتفع،  متثل  الثلثة، وهي  امل�ضتويات  عدد  على  الفئات 
احل�ضابية:  )4 ÷ 3 = 1.33( تكون امل�ضتويات الثلثة على النحو الآتي:  الدرجة املنخف�ضة 
من:  )1 – اإىل اأقل من 2.33 ( ، والدرجة املتو�ضطة:  )2.33 – اإىل اأقل من 3.66( ، والدرجة 

املرتفعة من )3.66 – 5( . 

متغريات الدراسة:  

ت�صمنت الدرا�صة احلالية املتغريات الآتية: 
املتغريات امل�صتقلة: ♦ اجلن�ص )ذكور، اإناث(، واملوؤهل العلمي )بكالوريو�ص، درا�ضات 
عليا( ، وطبيعة العمل )اإداري، فني( . �ضنوات اخلربة )من �ضنة اإىل اأقل من خم�ص �ضنوات، من 

5 – اأقل من 10 �ضنوات، 10 �ضنوات فاأكرث( . 
املتغري التابع: ♦ درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية يف تطوير اأداء 

العاملني يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان الرابعة. 

املعاجلة اإلحصائية: 

بغية حتقيق اأهداف الدرا�ضة اُ�ضتخدمت املتو�ضطات احل�ضابية، والنحرافات املعيارية؛ 
 One way( وحتليل التباين الأحادي ، )t- test( للإجابة عن ال�ضوؤال الأول، والختبار الآتي

ANOVA( ، واختبار �ضيفيه للإجابة عن ال�ضوؤال الثاين. 
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نتائج الدراسة:
اإليها، بعد حتليل بياناتها  تناول هذا اجلزء عر�ضًاَ لنتائج الدرا�ضة، التي مت التو�ضل 
با�ضتخدام الو�ضائل الإح�ضائية املنا�ضبة، وتعر�ص هذه النتائج وفقًا لأ�ضئلة الدرا�ضة، وذلك 

على النحو الآتي:  
النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول:   ◄ 

ما درجة تطبيق بنود اإعادة هند�صة العمليات الإدارية يف تطوير اأداء 
العاملني يف مديرية الرتبية والتعليم لعمان الرابعة؟ 

للإجابة عن ال�ضوؤال ال�ضابق فقد ُح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية، والنحرافات املعيارية 
اإعادة  ا�ضتبانة  جمالت  من  جمال  كل  على  والدرجة  والرتبة  الدرا�ضة،  عينة  ل�ضتجابات 

هند�ضة العمليات الإدارية، واجلدول )3( يبني ذلك. 
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة، والرتبة والدرجة 
على كل مجال من مجاالت استبانه إعادة هندسة العمليات اإلدارية

الدرجةالرتبةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملجالالرقم
مرتفعة3.670.771التقومي7
متو�ضطة3.310.882التخطيط3
متو�ضطة3.150.813اإعداد الربامج4
متو�ضطة2.960.714املبادرة2
متو�ضطة2.800.725فهم واإدراك العمليات الإدارية1
متو�ضطة2.700.786التطبيق6
متو�ضطة2.600.807التغيري5

متو�ضطة3.030.58املجموع الكلي

يف  الإدارية  العمليات  هند�ضة  اإعادة  بنود  تطبيق  درجة  اأن   )3( اجلدول  من  يظهر 
بانحراف   ،)3.03( احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  اإذ  متو�ضطة،  عام  ب�ضكل  كانت  الكلي  املجموع 
 ،)2.60  -3.67( بني  للمجالت  احل�ضابية  املتو�ضطات  تراوحت  وقد   ،)0.58( معياري 
بانحراف معياري  »مبتو�ضط ح�ضابي )3.67(،  التقومي.  الأوىل جمال  الرتبة  وقد جاء يف 
)0.77(«، وجاءت يف الرتبة الأخرية جمال التغيري »مبتو�ضط ح�ضابي )2.60( بانحراف 

معياري )0.80(«. وفيما ياأتي تف�ضيل كل جمال مع فقراته. 
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أوالً- جمال فهم وإدراك العمليات اإلدارية:
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة، والرتبة والدرجة 
لفقرات مجال فهم وإدراك العمليات اإلدارية

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
الدرجةالرتبةاملعياري

تت�ضكل طبيعة العمل من القوى والعوامل الجتماعية 8
مرتفعة3.771.261والقت�ضادية. 

متو�ضطة3.061.232ال�ضعي نحو اإك�ضاب العاملني مهارة اأكرب يف جمال العمل. 4
متو�ضطة2.991.343 اإ�ضهام العاملني يف اتخاذ القرارات. 1

الرتكيز على اإيجاد بيئة تنظيمية خالية من الهياكل 3
متو�ضطة2.831.224التنظيمية الراأ�ضية. 

تهيئة الظروف املادية املحيطة يف �ضوء قدرة املوظف 5
متو�ضطة2.661.205على التعلم وال�ضتيعاب. 

 تدر�ص الجتاهات جلميع العاملني قبل ال�رشوع يف 6
متو�ضطة2.661.245العمل. 

متو�ضطة2.261.107الرتكيز على معرفة الأ�ضاليب التي تنجز بها الأعمال. 2

منخف�ضة2.201.048اعتبار العمل عملية اجتماعية كما هو عملية اقت�ضادية. 7
متو�ضطة2.800.72املجموع الكلي للمجال

يظهر من اجلدول )4( ، اأن درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية لفقرات 
جمال فهم واإدراك العمليات الإدارية كانت ب�ضكل عام متو�ضطة، اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي 
بني  للفقرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  تراوحت  وقد   ،  )0.72( معياري  بانحراف   ،  )2.80(
)3.77- 2.20( ، وقد جاءت يف الرتبة الأوىل الفقرة )8( وهي: »تت�ضكل طبيعة العمل من 
القوى والعوامل الجتماعية والقت�ضادية.« مبتو�ضط ح�ضابي )3.77( ، بانحراف معياري 
)1.26( ، وجاءت يف الرتبة الثانية الفقرة )4( وهي: »ال�ضعي نحو اإك�ضاب العاملني مهارة 
اأكرب يف جمال العمل« مبتو�ضط ح�ضابي )3.06( ، بانحراف معياري )1.23( ، وجاءت يف 
الأعمال«  بها  تنجز  التي  الأ�ضاليب  معرفة  على  »الرتكيز   )2( الفقرة  الأخرية  قبل  الرتبة 
مبتو�ضط ح�ضابي )2.26( ، بانحراف معياري )1.04( ، وجاءت الفقرة )7( وهي »اعتبار 
العمل عملية اجتماعية كما هو عملية اقت�ضادية« يف الرتبة الأخرية مبتو�ضط ح�ضابي )2.20( 
، بانحراف معياري )1.04( . وقد ُيعزى ذلك اإىل اأن فهم العمليات الإدارية لدى العاملني 
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واإدراكها يف �ضوء اإعادة هند�ضة العمليات قد تولد لدى العاملني املهارات، واأ�ضاليب اإجناز 
الفهم  تعزز  التي  واملعنوية،  املادية  البيئية  الظروف  تهيئة  خلل  من  وحتقيقها  الأعمال 
والإدراك لتلك العمليات، وبالتايل ي�ضهم باتخاذ القرارات املتعلقة باإدارة الأعمال الوظيفية، 

وهذا اأك�ضبهم فهمًا واإدراكًا ل باأ�ص فيه للعمليات الإدارية املنوطة بهم كافة. 

ثانياً- جمال املبادرة:
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة، 
والرتبة والدرجة لفقرات مجال المبادرة

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفعة3.901.041العتماد على فرق العمل اأف�ضل و�ضيلة لإجناز الأعمال. 12

ت�ضتخدم اإ�ضرتاتيجية الع�ضف الذهني لتح�ضني العمل يف 11
متو�ضطة3.451.182املديرية. 

متو�ضطة3.251.423يتم حتديد اأهداف وا�ضحة وقابلة للقيا�ص. 13

املقدرة على بناء املوؤ�رشات اللزمة لتحديد درجة جناح 14
متو�ضطة3.041.224العمليات. 

متو�ضطة2.621.215تكوين اأع�ضاء فريق العمل من ذوي الخت�ضا�ضات الواحدة. 16

 توجد ر�ضالة للمديرية مكتوبة ومتفق عليها من قبل 10
متو�ضطة2.601.166اجلميع. 

تكوين فريق العمل �ضمن �ضوابط حمددة قادرة على اجناز 15
متو�ضطة2.471.017الأعمال. 

متو�ضطة2.351.198 توجد روؤية للمديرية مكتوبة ومتفق عليها من قبل اجلميع.  9
متو�ضطة2.960.71املجموع الكلي للمجال

يظهر من اجلدول )5( اأن درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية لفقرات 
بانحراف   ،)2.96( احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  اإذ  متو�ضطة،  عام  ب�ضكل  كانت  املبادرة  جمال 
وقد   ،)2.35 -3.90( للفقرات بني  احل�ضابية  املتو�ضطات  تراوحت  وقد   ،)0.71( معياري 
جاءت يف الرتبة الأوىل الفقرة )12( وهي: »العتماد على فرق العمل اأف�ضل و�ضيلة لإجناز 
الأعمال.« مبتو�ضط ح�ضابي )3.90( بانحراف معياري )1.04(، وجاءت يف الرتبة الثانية 
املديرية.«  العمل يف  لتح�ضني  الذهني  الع�ضف  اإ�ضرتاتيجية  »ت�ضتخدم  )11( وهي:  الفقرة 
مبتو�ضط ح�ضابي )3.45(، بانحراف معياري )1.18(، وجاءت يف الرتبة قبل الأخرية الفقرة 
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)15( »تكوين فريق العمل �ضمن �ضوابط حمددة قادرة على اجناز الأعمال« مبتو�ضط ح�ضابي 
)2.47( بانحراف معياري )1.01(، وجاءت الفقرة )9( وهي »توجد روؤية للمديرية مكتوبة 
بانحراف   ،  )2.35( الأخرية مبتو�ضط ح�ضابي  الرتبة  اجلميع.« يف  قبل  عليها من  ومتفق 
معياري )1.19( . وقد ُيعزى ذلك اإىل اأن العتماد على ا�ضرتاتيجيات متعددة يف العمل، اأوجد 
مناخًا لتفعيل املبادرة يف تطوير الإدارة يف �ضوء منهجية اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية، 
الأعمال، �ضمن �ضوابط ومعايري  اإجناز  ال�رشاكة يف  مبداأ  تعزيز  الإ�ضرتاتيجيات  ومن هذه 

حمددة ووا�ضحة وقابلة للتطبيق، ووجود اأهداف حمددة وقابلة للقيا�ص والتطبيق. 

ثالثاً- جمال التخطيط:
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة، 
والرتبة والدرجة لفقرات مجال التخطيط

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
الدرجةالرتبةاملعياري

تاأثري الت�رشيعات )القوانني والأنظمة والتعليمات( الر�ضمية يف 23
مرتفعة3.751.181عملية التخطيط. 

متو�ضطة3.651.152توافر معلومات كافية عن البيئة اخلارجية )تكنولوجيا( . 17

حتليل البيئة الداخلية للمديرية لتعّرف نقاط القوة وال�ضعف 19
متو�ضطة3.621.243قبل و�ضع اخلطط. 

متو�ضطة3.451.274توافر معلومات كافية عن البيئة الداخلية )عاملني، تكنولوجيا( 18
متو�ضطة3.371.275توافر ال�ضفافية والو�ضوح يف عملية التخطيط. 25
متو�ضطة3.131.226وجود خطة طوارئ للتعامل مع التغريات املفاجئة.  24

حتليل الثقافة ال�ضائدة لتعّرف تاأثرياتها الإيجابية وال�ضلبية 21
متو�ضطة3.031.257قبل ت�ضميم اخلطة. 

حتليل البيئة اخلارجية للمديرية لتعّرف الفر�ص والتهديدات 20
متو�ضطة2.911.368قبل و�ضع اخلطط. 

متو�ضطة2.911.338توافر ميزانية خا�ضة للخطة. 22
متو�ضطة3.310.88املجموع الكلي للمجال

يظهر من اجلدول )6( ، اأن درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية لفقرات 
اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي )3.31( ، بانحراف  جمال التخطيط، كانت ب�ضكل عام متو�ضطة، 
 ،  )2.91  -3.75( بني  للفقرات  احل�ضابية  املتو�ضطات  تراوحت  وقد   ،  )0.88( معياري 
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والأنظمة  )القوانني  الت�رشيعات  »تاأثري  وهي:   )23( الفقرة  الأوىل  الرتبة  يف  جاءت  وقد 
والتعليمات( الر�ضمية يف عملية التخطيط« مبتو�ضط ح�ضابي )3.75( ، بانحراف معياري 
)1.18( ، وجاءت يف الرتبة الثانية الفقرة )17( وهي: »توافر معلومات كافية عن البيئة 
اخلارجية )تكنولوجيا(.« مبتو�ضط ح�ضابي )3.65( ، بانحراف معياري )1.15( ، وجاءت 
الفر�ص  لتعرف  للمديرية  اخلارجية  البيئة  »حتليل   )20( الفقرة  الأخرية  قبل  الرتبة  يف 
مبتو�ضط  للخطة«  خا�ضة  ميزانية  »توفر   )22( والفقرة  اخلطط«  و�ضع  قبل  والتهديدات 
اإىل  ذلك  وُيعزى  التوايل.  و )1.33( على   ، بانحرافني معياريني )1.36(  ح�ضابي )2.91( 
تاأثري الت�رشيعات )القوانني والأنظمة والتعليمات( الر�ضمية يف عملية التخطيط، اإّل اأن هناك 
عوامل عدة كان لها تاأثري، ومن هذه العوامل اأن اإمكانية حتليل البيئة اخلارجية للمديرية، 
عملية  جتعل  التي  ال�ضعوبات،  بع�ص  لوجود  الفر�ص  يهيئ  مما  عالية  بدرجة  ممكن  غري 
عن  املديرية  لدى  املعلومات  اأن  ذلك  يدعم  ومما  املثلى،  بال�ضورة  مكتملة  غري  التخطيط 
البيئة اخلارجية غري كافية، بال�ضافة اإىل عدم قدرة املديرية على توفري ميزانية خا�ضة 

للخطة بدرجة عالية، مما يزيد من ال�ضعوبات التي تواجهها عملية التخطيط يف املديرية. 
رابعاً- جمال إعداد الربامج:

الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة، 

والرتبة والدرجة لفقرات مجال إعداد البرامج

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفعة3.851.131يركز على حتديد فر�ص التفوق واملناف�ضة يف العمل. 29
متو�ضطة3.451.272ُتعدُّ الربامج وفق حاجات ورغبات العاملني. 26
متو�ضطة3.331.493التوجه نحو تخفي�ص تكلفة العمل غري املبا�رشة. 32

 ُت�ضتخدم خرائط املعلومات كونها عملية اأ�ضا�ضية لتحديد 30
متو�ضطة3.291.304احلاجات اللزمة للجناز. 

متو�ضطة3.011.205يوجد حتديد للأجزاء التي ميكن اأن تعيق اجناز الأعمال. 28
متو�ضطة2.951.426 يوجد تقدير مل�ضادر احتياجات ومتطلبات العمل. 31

توفر اآلية وا�ضحة ومربجمة تعمل على توظيف الدرا�ضات 33
متو�ضطة2.791.387ال�ضابقة يف العمل الإداري. 

 توفر درا�ضات وا�ضحة للو�ضع الراهن قبل ال�رشوع 27
متو�ضطة2.531.098باجناز الأعمال. 

متو�ضطة3.150.81املجموع الكلي للمجال
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يظهر من اجلدول )7( اأن درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية لفقرات 
جمال اإعداد الربامج كانت ب�ضكل عام متو�ضطة، اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي )3.15( ، بانحراف 
معياري )0.81( ، وقد تراوحت املتو�ضطات احل�ضابية للفقرات بني )3.85- 2.53( ، وقد 
جاءت يف الرتبة الأوىل الفقرة )29( وهي: »يتم الرتكيز على حتديد فر�ص التفوق واملناف�ضة 
يف العمل.« مبتو�ضط ح�ضابي )3.85( بانحراف معياري )1.13( ، وجاءت يف الرتبة الثانية 
الفقرة )26( وهي: »يتم اإعداد الربامج وفق حاجات ورغبات العاملني.« مبتو�ضط ح�ضابي 
)3.45( ، بانحراف معياري )1.27( ، وجاءت يف الرتبة قبل الأخرية الفقرة )33( »توفر 
اآلية وا�ضحة ومربجمة تعمل على توظيف الدرا�ضات ال�ضابقة يف العمل الإداري.« مبتو�ضط 
درا�ضات  »توفر  )27( وهي  الفقرة  ، وجاءت   )1.38( بانحراف معياري   )2.79( ح�ضابي 
وا�ضحة للو�ضع الراهن قبل ال�رشوع باجناز الأعمال« يف الرتبة الأخرية مبتو�ضط ح�ضابي 
)2.53( ، بانحراف معياري )1.09( . وقد ُيعزى ذلك اإىل اأن اإعداد الربامج يقوم وفق فر�ص 
التفوق واملناف�ضة يف العمل ووفق رغبات العاملني، ولكن لي�ص يف اجلوانب كافة، كما اأن 
حتديد النقاط التي تعوق الأعمال اأي�ضًا مل حُتدد ب�ضورة تكاملية، اإ�ضافة اإىل اأن الإفادة من 
كبرية،  دقة  اإىل  يحتاج  للعمل  وا�ضحة  اآليات  توفري  وتوظيفها يف  ال�ضابقة  الدرا�ضات  تلك 

وتركيز �ضديد على بلورة تلك الآليات. 

خامساً- جمال التغيري:

الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة، 

والرتبة والدرجة لفقرات مجال التغيير

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
الدرجةالرتبةاملعياري

متو�ضطة3.251.361وجود رغبة كبرية يف التغيري لدى العاملني. 41

 �ضعور املوظف باأن عمله �ضوف ي�ضتمر طوال احلياة و يزيد من 37
متو�ضطة2.901.302دافعيته للعمل. 

يف�ضل البدء من جديد اأي من ال�ضفر حلل امل�ضكلت التي 36
متو�ضطة2.811.223ت�ضادف العمل 
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املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
الدرجةالرتبةاملعياري

متو�ضطة2.591.944توافر فهم كامل حلاجات ومتطلبات التغيري. 34

متو�ضطة2.451.035 اختيار عينة جتريبية للتطبيق قبل تعميم فكرة الربامج. 39

متو�ضطة2.411.176حتديد حاجات التغيري يتم يف �ضوء قدرة املديرية على اإحداثه. 35

منخف�ضة2.281.027توافر اآليات حمددة لتعّرف قدرة املديرية على اإحداث التغيري. 38

ال�ضعي نحو تغيري الثقافة التنظيمية للمديرية باجتاه ثقافة 40
منخف�ضة2.071.028التغيري. 

متو�ضطة2.600.80املجموع الكلي للمجال

يظهر من اجلدول )8( اأن درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية لفقرات 
بانحراف   ،  )2.60( احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  اإذ  متو�ضطة،  عام  ب�ضكل  كانت  التغيري،  جمال 
معياري )0.80( ، وقد تراوحت املتو�ضطات احل�ضابية للفقرات بني )3.25- 2.07( ، وقد 
العاملني.  لدى  التغيري  يف  كبرية  رغبة  وجود  وهي   )41( الفقرة  الأوىل  الرتبة  يف  جاءت 
»مبتو�ضط ح�ضابي )3.25( ، بانحراف معياري )1.36(«، وجاءت يف الرتبة الثانية الفقرة 
)37( وهي: »�ضعور املوظف باأن عمله �ضوف ي�ضتمر طوال احلياة، ويزيد من دافعيته للعمل« 
مبتو�ضط ح�ضابي )2.90( ، بانحراف معياري )1.30(، وجاءت يف الرتبة قبل الأخرية الفقرة 
ح�ضابي  مبتو�ضط  التغيري«  اإحداث  على  املديرية  قدرة  لتعّرف  حمددة  اآليات  »توفر   )38(
تغيري  نحو  »ال�ضعي  وهي   )27( الفقرة  وجاءت   ،  )1.02( معياري  بانحراف   ،  )2.28(
ح�ضابي  مبتو�ضط  الأخرية  الرتبة  يف  التغيري«  ثقافة  باجتاه  للمديرية  التنظيمية  الثقافة 
)2.07( ، بانحراف معياري )1.02(. وقد ُيعزى ذلك اإىل �ضعي وزارة الرتبية والتعليم اإىل 
التغيري، وعدم مقاومته يف  الرغبة يف  العاملني، مما يولد لديهم  التغيري ثقافة لدى  جعل 
مديرياتها املختلفة، اإ�ضافة اإىل توفري الآليات التي يتم من خللها التغيري. وقد جاء هذا 
املجال متو�ضطًا، لأنه ما زالت هناك بع�ص العوامل التي مل ت�ضل اإىل الدرجة املطلوبة من 

اأجل التغيري مثل ال�ضعي نحو تغيري الثقافة التنظيمية للمديرية باجتاه ثقافة التغيري. 
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الرابعة  لعمان  والتعليم  التربية  مديرية  في  العاملني  د. مـشهور طويقاتأداء 
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سادساً- جمال التطبيق:
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة، 
والرتبة والدرجة لفقرات مجال التطبيق

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
الدرجةالرتبةاملعياري

ارتباط اتخاذ القرار بالتطوير يف �ضوء وحدة العلقة بني 48
متو�ضطة3.571.441املوظف والإدارة العليا. 

ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات بجميع طرقه اأحد مقومات 43
متو�ضطة3.211.292جناح العمل. 

متو�ضطة2.761.073يقوم نظام الرتقيات على اأ�ضا�ص الكفاءة. 45
متو�ضطة2.731.154 توفري نظام مكافاآت عادل وم�ضجع للعمل املبدع. 42

توفري قيادة داعمة للعمل تفو�ص ال�ضلحيات وت�رشك 44
متو�ضطة2.531.095العاملني يف اتخاذ القرارات. 

ا�ضتناد نظام امل�ضاءلة اإىل معايري خا�ضة بالإجناز خلل 47
متو�ضطة2.511.066عملية التطبيق. 

منخف�ضة2.161.177ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات ذات خطوات وا�ضحة لتنفيذ العمليات. 49
منخف�ضة2.111.058التزام املديرية مبداأ اللمركزية يف التطبيق. 46

متو�ضطة2.700.78املجموع الكلي للمجال

يظهر من اجلدول )9( اأن درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية لفقرات 
بانحراف   ،  )2.70( احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  اإذ  متو�ضطة،  عام  ب�ضكل  كانت  التطبيق  جمال 
معياري )0.78( ، وقد تراوحت املتو�ضطات احل�ضابية للفقرات بني )3.57- 2.11( ، وقد 
جاءت يف الرتبة الأوىل الفقرة )48( »وهي ارتباط اتخاذ القرار بالتطوير يف �ضوء وحدة 
العلقة بني املوظف والإدارة العليا.« مبتو�ضط ح�ضابي )3.57( ، بانحراف معياري )1.44(، 
وجاءت يف الرتبة الثانية الفقرة )43( وهي: »ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات بجميع طرقه 
اأحد مقومات جناح العمل.« مبتو�ضط ح�ضابي )3.21( ، بانحراف معياري )1.29( ، وجاءت 
لتنفيذ  ا�ضرتاتيجيات ذات خطوات وا�ضحة  »ا�ضتخدام  الفقرة )49(  الأخرية  الرتبة قبل  يف 
العمليات.« مبتو�ضط ح�ضابي )2.16( ، بانحراف معياري )1.17( ، وجاءت الفقرة )46( وهي 
»التزام املديرية مبداأ اللمركزية يف التطبيق.« يف الرتبة الأخرية مبتو�ضط ح�ضابي )2.11( 
بانحراف معياري )1.05( . وُيعزى ذلك اإىل وجود ات�ضاق يف العلقة بني العامل ومروؤو�ضيه 
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عند اتخاذ القرارات اخلا�ضة بالتطوير الإداري، وا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات يف العمل 
وتنفيذها من خلل اإ�ضرتاتيجيات وا�ضحة وحمددة املعامل، وتطبيق مبداأ اللمركزية، كما 
اأن نظام الرتقيات امل�ضتند على اأ�ض�ص ومعايري وا�ضحة للكفاءة وامل�ضاءلة يف الوقت نف�ضه، 

كل ذلك �ضاعد يف تقبل تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية يف هذا املجال. 

سابعاً- جمال التقويم:
الجدول )10( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة، 
والرتبة والدرجة لفقرات مجال التقويم

املتو�صطالفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف
الدرجةالرتبةاملعياري

مرتفعة3.990.841توفري ال�ضفافية والو�ضوح يف عملية التقومي. 57

الرتكيز على التغذية الراجعة يف جميع مراحل العمل �رشورة يف 51
مرتفعة3.891.122اأداء الأعمال. 

مرتفعة3.811.203 ا�ضتخدام نظام رقابي جيد وحمكم يزيد من كفاءة اأداء العاملني. 55
متو�ضطة3.651.144احلر�ص على حتديد العوامل املوؤثرة على العمليات بعد اجنازها. 54
متو�ضطة3.621.155 اإيجاد اآليات لتحليل املعلومات التي يتم اكت�ضابها. 56
متو�ضطة3.611.236اإيجاد طرق معينة لتحليل القدرات وال�ضتعدادات لدى العاملني. 50
متو�ضطة3.391.357الرتكيز با�ضتمرار على ر�ضد ال�ضلوك املوؤثر يف العمل. 52

احلر�ص امل�ضتمر على عمل درا�ضات م�ضحية للعمليات التي يتم 53
متو�ضطة3.351.258تنفيذها. 

مرتفعة3.670.771املجموع الكلي للمجال

يظهر من اجلدول ) 10( اأن درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية لفقرات 
جمال التقومي كانت ب�ضكل عام مرتفعة، اإذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي )3.67( ، بانحراف معياري 
)0.77( ، وقد تراوحت املتو�ضطات احل�ضابية للفقرات بني )3.99- 3.35(، وقد جاءت يف 
الرتبة الأوىل الفقرة )57(، »وهي توفري ال�ضفافية والو�ضوح يف عملية التقومي« مبتو�ضط 
ح�ضابي )3.99(  بانحراف معياري )0.84(، وجاءت يف الرتبة الثانية الفقرة )51( وهي: 
»الرتكيز على التغذية الراجعة يف جميع مراحل العمل �رشورة يف اأداء الأعمال« مبتو�ضط 
ح�ضابي )3.89( ، بانحراف معياري )1.12(، وجاءت يف الرتبة قبل الأخرية الفقرة )52( 
»الرتكيز با�ضتمرار على ر�ضد ال�ضلوك املوؤثر يف العمل« مبتو�ضط ح�ضابي )3.39( ، بانحراف 
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الرابعة  لعمان  والتعليم  التربية  مديرية  في  العاملني  د. مـشهور طويقاتأداء 
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معياري )1.35(، وجاءت الفقرة )53( وهي »احلر�ص امل�ضتمر على عمل درا�ضات م�ضحية 
للعمليات املنفذة« يف الرتبة الأخرية مبتو�ضط ح�ضابي )3.35(، بانحراف معياري )1.25(. 
املوؤ�رشة  العوامل  التقومي من خلل حتديد  والو�ضوح يف  ال�ضفافية  اإىل وجود  وُيعزى ذلك 
على  يعمل  ودقيق  حمكم  رقابي  نظام  ا�ضتخدام  اإىل  بالإ�ضافة  كافة،  الأعمال  اإجناز  على 
تعزيز كفاءة الأداء للعامل من خلل تعزيز ال�ضلوك الإيجابي املوؤثر، وتقومي ال�ضلوك ال�ضلبي، 
الراجعة عنها يف  التغذية  وتقدمي  الأعمال  اإدارة  العاملني يف  وا�ضتعدادات  قدرات  وحتليل 

جميع مراحلها وب�ضكل م�ضتمر. 
النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين:  ◄ 

يف  الإدارية  العمليات  هند�صة  اإعادة  بنود  تطبيق  درجة  تختلف  هل 
الرابعة  عمان  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  العاملني  اأداء  تطوير 
تبعاً ملتغريات )اجلن�س، املوؤهل العلمي، �صنوات اخلربة يف العمل، طبيعة 

العمل( ؟ 
فقد اأجاب الباحثون عن هذا ال�صوؤال على النحو الآتي: 

متغري اجلن�س:  1 .
اإعادة  بنود  تطبيق  لدرجة  املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ُح�ضبت 
هند�ضة العمليات الإدارية يف تطوير اأداء العاملني يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان 
الرابعة، من وجهة نظر املوظفني، تبعا ملتغري اجلن�ص، كما اُ�ضتخدم اختبار التائي لعينتني 

م�ضتقلتني )t- test for independent Sample( ، اجلدول )11( يبني ذلك
الجدول )11( 

المتوسطات الحسابية واختبار »ت« لدرجة تطبيق بنود إعادة هندسة العمليات اإلدارية 
في تطوير أداء العاملين في مديرية تربية عمان الرابعة تبعا لمتغير الجنس

املتو�صط العدداجلن�ساملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة ت 
املح�صوبة

م�صتوى 
الدللة

فهم واإدراك العمليات الإدارية
1012.850.74ذكر

1.0690.287
492.710.68اأنثى

املبادرة
1013.010.71ذكر

1.3750.171
492.840.71اأنثى
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املتو�صط العدداجلن�ساملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة ت 
املح�صوبة

م�صتوى 
الدللة

1013.370.87ذكرالتخطيط
1.2210.224

493.190.88اأنثى

اإعداد الربامج
1013.160.81ذكر

0.1290.898
493.140.82اأنثى

التغيري
1012.680.75ذكر

1.8180.071
492.430.87اأنثى

التطبيق
1012.750.78ذكر

1.0580.292
492.600.76اأنثى

التقومي
1013.640.78ذكر

0.478 -0.633
493.710.76اأنثى

املجموع الكلي
1013.070.59ذكر

1.1920.235
492.950.57اأنثى

املتو�ضطات»  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )11( اجلدول  من  يت�ضح 
مديرية  يف  العاملني  اأداء  تطوير  يف  الإدارية  العمليات  هند�ضة  اإعادة  بنود  تطبيق  لدرجة 
تربية عمان الرابعة، تبعا ملتغري اجلن�ص يف املجالت جميعها، والدرجة الكلية للمجالت 
 ،  )α ≤ دالة عند م�ضتوى )0.05  اإذ كانت غري  اإيل قيم )ت( املح�ضوبة،  ا�ضتناداً  جمتمعة، 
ويعزو الباحثون ذلك اإىل اأن جميع العاملني والعاملت يف مديرية الرتبية والتعليم لعمان 
جن�ضهم  عن  النظر  ب�رشف  التدريب  جمال  يف  وبخا�ضة  نف�ضها،  للظروف  تعر�ضوا  الرابعة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  بها  تقوم  التي  التدريبية  الربامج  اإناثا، من خلل  اأم  كانوا  ذكوراً 
يف الأردن، ومن خلل مديرياتها املختلفة. وهذا الأمر اأوجد نوعًا من الت�ضابه يف وجهات 
الإداري،  بالتطوير  املرتبطة  والق�ضايا  املو�ضوعات  خمتلف  حول  والذكور  الإناث  نظر 
ومنها درجة اإمكانية تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية يف تطوير اأداء العاملني. 

وتختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة املعايطة )2007(. 
متغري املوؤهل العلمي: 2 .

اإعادة  بنود  تطبيق  لدرجة  املعيارية،  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ُح�ضبت 
هند�ضة العمليات الإدارية يف تطوير اأداء العاملني يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان 
الرابعة، من وجهة نظر املوظفني، تبعا ملتغري املوؤهل العلمي، كما اُ�ضتخدم اختبار التائي 

لعينتني م�ضتقلتني )t- test for independent Sample( ، اجلدول )12( يبني ذلك
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الجدول )12( 
المتوسطات الحسابية واختبار »ت« لدرجة تطبيق بنود إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

في تطوير أداء العاملين في مديرية تربية عمان الرابعة تبعا لمتغير المؤهل العلمي

املتو�صط العدداملوؤهلاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة ت 
املح�صوبة

م�صتوى 
الدللة

فهم واإدراك العمليات الإدارية
982.720.71بكالوريو�ص

1.88 -0.06
522.950.72درا�ضات عليا

املبادرة
982.900.72بكالوريو�ص

1.35 -0.18
523.070.71درا�ضات عليا

983.260.86بكالوريو�صالتخطيط
0.99 -0.32

523.410.91درا�ضات عليا

اإعداد الربامج
983.060.79بكالوريو�ص

1.89 -0.06
523.320.83درا�ضات عليا

التغيري
982.530.71بكالوريو�ص

1.46 -0.15
522.730.93درا�ضات عليا

التطبيق
982.590.69بكالوريو�ص

2.28 -0.02
522.890.89درا�ضات عليا

التقومي
983.610.80بكالوريو�ص

1.31 -0.19
523.780.72درا�ضات عليا

املجموع الكلي
982.960.55بكالوريو�ص

2.12 -0.04
523.170.62درا�ضات عليا

يت�ضح من اجلدول )12( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني متو�ضطات درجة 
تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية يف تطوير اأداء العاملني يف مديرية تربية عمان 
الرابعة، تبعا ملتغري املوؤهل العلمي يف املجالت جميعها، ا�ضتناداً اإيل قيم )ت( املح�ضوبة، 
للمجالت جمتمعة،  الكلية  الدرجة  با�ضتثناء   )α ≤0.05( دالة عند م�ضتوى اإذ كانت غري 
وجمال التطبيق اإذ كان الفرق داًل اإح�ضائيًا ول�ضالح الدرا�ضات العليا. وقد ُيعزى ذلك اإىل 
ل لديهم فهم اأدق من غريهم من حملة الدرجات الأخرى  اأن حملة الدرا�ضات العليا قد َت�ضكَّ
خلل  من  الفهم  هذا  اكت�ضبوا  قد  يكونوا  اأن  املمكن  ومن  للعاملني،  الإداري  التطوير  حول 
التعليم  العليا على مناحي مل تركز عليها مقررات مراحل  الدرا�ضات  تركيز بع�ص مقررات 
الأدنى، ولذلك وجد الفرق تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة 

املعايطة )2007(.
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متغري طبيعة العمل:  3 .
ُح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة 
العمليات الإدارية يف تطوير اأداء العاملني يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان الرابعة، 
التائي لعينتني  اُ�ضتخدم اختبار  العمل، كما  من وجهة نظر املوظفني، تبعا ملتغري طبيعة 

م�ضتقلتني )t- test for independent Sample( ، اجلدول )13( يبني ذلك
الجدول )13( 

المتوسطات الحسابية واختبار »ت« لدرجة تطبيق بنود إعادة هندسة العمليات اإلدارية 
في تطوير أداء العاملين في مديرية تربية عمان الرابعة تبعا لمتغير طبيعة العمل

املتو�صط العددطبيعة العملاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة ت 
املح�صوبة

م�صتوى 
الدللة

فهم واإدراك العمليات الإدارية
422.770.72اإداري

0.39 -0.70 1082.820.72فني

423.070.641.140.26اإدارياملبادرة 1082.920.74فني
423.430.761.020.31اإداريالتخطيط 1083.270.92فني

423.200.790.490.62اإدارياإعداد الربامج 1083.130.82فني

422.640.820.410.68اإداريالتغيري 1082.580.79فني

422.710.700.070.95اإداريالتطبيق 1082.700.81فني

423.820.711.490.14اإداريالتقومي 1083.610.79فني

املجموع الكلي
423.100.530.840.40اإداري 1083.010.60فني

يت�ضح من اجلدول )13( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني املتو�ضطات » لدرجة 
تطبيق بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية يف تطوير اأداء العاملني يف مديرية تربية عمان 
الرابعة، تبعا ملتغري طبيعة العمل يف املجالت جميعها والدرجة الكلية للمجالت جمتمعة، 
ا�ضتناداً اإىل قيم )ت( املح�ضوبة، اإذ كانت غري دالة عند م�ضتوى )α ≤ 0.05( . وقد ُيعزى ذلك 
اإىل اأن طبيعة العمل للعاملني يف مديرية الرتبية والتعليم لعمان الرابعة، حيث يتم احلر�ص 
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على توحيد تلك الروؤية من خلل اإدخال املوظفني من العاملني يف املجالني الإداري والفني 
يف دورات تدريبية ذات حمتوى موحد، بهدف ت�ضكيل روؤية موحدة حيال خمتلف الق�ضايا 
التي تواجه العاملني يف املديرية. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة املعايطة )2007( 

متغري �صنوات اخلربة:  4 .
ُح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة 
العمليات الإدارية يف تطوير اأداء العاملني يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان الرابعة، 

من وجهة نظر املوظفني، تبعا ملتغري �ضنوات اخلربة واجلدول )14( يبني ذلك. 
الجدول )14( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات لدرجة تطبيق بنود إعادة هندسة العمليات اإلدارية 
في تطوير أداء العاملين في مديرية تربية عمان الرابعة تبعا لمتغير سنوات الخبرة

املتو�صط العدد�صنوات اخلربةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

فهم واإدراك العمليات الإدارية
332.450.68من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات

542.860.74من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات
632.940.67من 10 �ضنوات فاأكرث
1502.800.72املجموع

املبادرة

332.480.80من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات
542.980.73من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

633.190.51من 10 �ضنوات فاأكرث
1502.960.71املجموع

التخطيط
332.810.98من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات

543.300.92من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات
633.580.65من 10 �ضنوات فاأكرث
1503.310.88املجموع

اإعداد الربامج

332.780.88من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات
543.160.86من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

633.340.66من 10 �ضنوات فاأكرث
1503.150.81املجموع

التغيري

332.250.86من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات
542.610.73من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

632.770.77من 10 �ضنوات فاأكرث
1502.600.79املجموع
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املتو�صط العدد�صنوات اخلربةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

التطبيق

332.380.91من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات
542.760.76من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

632.810.68من 10 �ضنوات فاأكرث
1502.700.78املجموع

التقومي

333.420.93من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات
543.650.72من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

633.800.70من 10 �ضنوات فاأكرث
1503.670.77املجموع

املجموع الكلي

332.660.66من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات
543.050.59من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

633.210.43من 10 �ضنوات فاأكرث
1503.030.58املجموع

»لدرجة  احل�ضابية،  املتو�ضطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )14( اجلدول  من  يلحظ 
تربية  مديرية  يف  العاملني  اأداء  تطوير  يف  الإدارية  العمليات  هند�ضة  اإعادة  بنود  تطبيق 
عمان الرابعة، تبعًا ملتغري �ضنوات اخلربة«، ولتحديد فيما اإذا كانت الفروق بني املتو�ضطات 
حتليل  الباحثون  طبَّق   ،  )α ≤  0.05( دللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  احل�ضابية 
الذي  النحو  التباين على  نتائج حتليل  ، وجاءت   )One way ANOVA( الأحادي  التباين 

يو�ضحه اجلدول الآتي:  
الجدول )15( 

تحليل التباين األحادي للفروق في درجة تطبيق بنود إعادة هندسة العمليات اإلدارية 
في تطوير أداء العاملين في مديرية تربية عمان الرابعة تبعا لمتغير سنوات الخبرة

جمموعم�صدر التبايناملجال
 املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة

فهم واإدراك العمليات الإدارية
5.46729622.7336485.6360.004بني املجموعات

71.295731470.485005داخل املجموعات
76.76302149املجموع

املبادرة

10.8699925.43499412.2700.000بني املجموعات
65.114281470.442954داخل املجموعات

75.98427149املجموع
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جمموعم�صدر التبايناملجال
 املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة

التخطيط
12.8062726.4031369.2700.000بني املجموعات

101.53941470.690744داخل املجموعات
114.3457149املجموع

اإعداد الربامج
6.76893623.3844685.4780.005بني املجموعات

90.824811470.617856داخل املجموعات
97.59375149املجموع

التغيري
5.69135822.8456794.7300.010بني املجموعات

88.438231470.601621داخل املجموعات
94.12958149املجموع

التطبيق
4.5014122.2507053.8720.023بني املجموعات

85.441921470.581238داخل املجموعات
89.94333149املجموع

التقومي

3.1305121.5652552.6870.071بني املجموعات
85.635011470.582551داخل املجموعات

88.76552149املجموع

املجموع الكلي

6.68878123.34439111.2290.000بني املجموعات
43.782931470.297843داخل املجموعات

50.47171149املجموع

يظهر من اجلدول )15( ، وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني متو�ضطات درجة تطبيق 
بنود اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية يف تطوير اأداء العاملني يف مديرية تربية عمان الرابعة، 
تبعا ملتغري �ضنوات اخلربة يف الدرجة الكلية للمجالت جمتمعة، واملجالت با�ضتثناء جمال 
 )α ≤ 0.05( املح�ضوبة، اإذ كانت دالة عند م�ضتوى )التقومي فلم يكن داًل، ا�ضتناداً اإيل قيم )ف
، ونظراً لوجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني متو�ضطات درجة تطبيق بنود اإعادة هند�ضة 
العمليات الإدارية يف الدرجة الكلية للمجالت جمتمعة، واملجالت با�ضتثناء جمال التقومي، 
فقد طبِّق اختبار �ضفيه للمقارنات البعدية لتحديد الفروق ل�ضالح من، واجلدول )16( يبني 

النتائج. 
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الجدول )16( 
اختبار شفيه للمقارنات البعدية متوسطات درجة تطبيق بنود إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

في الدرجة الكلية للمجاالت مجتمعة، والمجاالت باستثناء مجال التقويم

املتو�صط �صنوات اخلربةاملجال
1- اأقل من 5من 5- اأقل من 1010 �صنوات فاأكرثاحل�صابي

2.942.862.45

فهم واإدراك 
العمليات الإدارية

0.080.49- 102.94 �ضنوات فاأكرث

0.41- 2.86من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

- 2.45من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات

1- اأقل من 5من 5- اأقل من 1010 �ضنوات فاأكرث

3.192.982.48

املبادرة

0.210.71- 103.19 �ضنوات فاأكرث

0.49- 2.98من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

- 2.48من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات

1- اأقل من 5من 5- اأقل من 1010 �ضنوات فاأكرث

3.583.302.81

التخطيط

0.280.77- 103.58 �ضنوات فاأكرث

0.49- 3.30من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

- 2.81من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات

1- اأقل من 5من 5- اأقل من 1010 �ضنوات فاأكرث

3.343.162.78

اإعداد الربامج

0.180.56- 103.34 �ضنوات فاأكرث

0.37- 3.16من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

- 2.78من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات
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املتو�صط �صنوات اخلربةاملجال
1- اأقل من 5من 5- اأقل من 1010 �صنوات فاأكرثاحل�صابي

1- اأقل من 5من 5- اأقل من 1010 �ضنوات فاأكرث

2.772.612.25

التغيري

102.770.160.51 �ضنوات فاأكرث

2.610.36من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

2.25من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات

1- اأقل من 5من 5- اأقل من 1010 �ضنوات فاأكرث

2.812.762.38

التطبيق

0.050.44- 102.81 �ضنوات فاأكرث

0.39- 2.76من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

- 2.38من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات

3.213.052.66

املجموع الكلي

0.160.55- 103.21 �ضنوات فاأكرث

0.39- 3.05من5 �ضنوات- اأقل من 10 �ضنوات

- 2.66من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات

يظهر من اجلدول )16( اأن الفروق كانت ل�ضالح اأ�ضحاب اخلربة من10 �ضنوات فاأكرث، 
اأقل  اإىل  �ضنة  َمْن خربتهم من  �ضنوات، عند مقارنتهم مع  اأقل من 10  اإىل  �ضنوات  و من 5 
والتخطيط،  واملبادرة،  الإدارية،  العمليات  واإدراك  الآتية: فهم  املجالت  �ضنوات يف  من 5 
يف حني كانت الفروق ل�ضالح اأ�ضحاب اخلربة من10 �ضنوات فاأكرث عند مقارنتهم مع َمْن 
خربتهم من �ضنة اإىل اأقل من 5 �ضنوات يف الدرجة الكلية يف املجالت التالية:  اإعداد الربامج، 
والتغيري، و التطبيق. وقد ُيعزى ذلك اإىل اأن اأ�ضحاب اخلربة الطويلة من 10 �ضنوات فاأكرث قد 
اكت�ضبوا معرفة اأ�ضمل واأعمق لبع�ص جوانب التطوير واآلياته من املوظفني اأ�ضحاب اخلربات 
املتو�ضطة اأو القليلة، وقد تكون تلك اخلربة جاءت من عدد الدورات التدريبية التي التحقوا 
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بها، وبخا�ضة اأن الدورات التدريبية املتقدمة ُيلحق املوظفون القدامى بها، وتكون الأولوية 
اإعادة هند�ضة  اإمكانية تطبيق بنود  اأك�ضبهم املقدرة على احلكم على  يف الأغلب لهم، وهذا 
العمليات الإدارية يف تطوير اأداء العاملني يف مديرية تربية عمان الرابعة، اأكرث من غريهم 

من املوظفني. وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�ضة املعايطة )2007(.

التوصيات: 
يف �صوء نتائج الدرا�صة يو�صي الباحثون بالآتي: 

عقد دورات تدريبية للموظفني الإداريني والفنيني يف مديرية تربية عمان الرابعة  ● 

يف جمال اإعادة هند�ضة العمليات الإدارية، من حيث مفاهيمها وعملياتها ب�رشف النظر عن 
�ضنوات خرباتهم. 

مديريات  يف  الإدارية  العمليات  هند�ضة  باإعادة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اهتمام  ● 

الرتبية والتعليم التابعة لها. 
القيام بدرا�ضات م�ضحية للتعرف على املعيقات التي تواجه تطبيق اإعادة هند�ضة  ● 

العمليات الإدارية يف خمتلف املديريات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم. 
لدى  والتطوير  التغيري  ثقافة  ن�رش  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعمل  اأن  �رشورة  ● 

موظفيها. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية:  
( مقدمة يف التكنولوجيا التعليمية.  ا�ضكندر، كمال يو�ضف، وغزاوي، حممد ذبيان. )1994. 1

الكويت ، مكتبة الفلح للن�رش والتوزيع. 
العددان  الرتبوية،  الثقافة  وا�ضتبداده  العربي  التعليم  ( دميقراطية  �ضبل )2005. 2 بدران، 

)2، 3( ، ال�ضنة الأوىل، �ص )114- 133( . 
( خف�ص التكاليف يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل باإتباع اأ�ضلوب  احلارثي، �ضعاد )2007. 3

هند�ضة العمليات الإدارية، الريا�ص مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
( دار  ح�ضني، �ضلمة عبد العظيم. )2006(. الإدارة املدر�ضية وال�ضفية املتميزة، )ط 1. 4

الفكر:  عمان. 
املعلومات  جمتمع  اأ�ض�ص  اإر�ضاء  يف  ودورها  املعرفة  اإدارة   .) 5 .2002( عماد،  ال�ضباغ، 

العربي. املجلة العربية للمعلومات، 23 )2( 37- 55. 
( . عمان: دار وائل لن�رش.  الطويل،هاين، )1999( . الإدارة التعليمية مفاهيم واآفاق )ط1. 6
 ،) عبد احلفيظ، اأحمد بن �ضالح. )2003(. املرجع العملي لتطبيق منهج الهندرة، )ط1. 7

عمان:  دار وائل. 
جزيرة  مكتبة  املن�ضورة:   ،) )ط1. 8 الإدارية.  الهند�ضة  برنامج   .)2002( �ضيد،  عليوه، 

الورد. 
التعليم  بناء  اإعادة  اأ�ضاليب   ) 9 .2001( ماطر  جويرب  والثبيتي،  خ�رش،  م�ضعود  القر�ضي، 
العليا  الدرا�ضات  ندوة  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  جامعات  يف  العليا  الدرا�ضات  يف 

باجلامعات ال�ضعودية.. توجهات م�ضتقبلية، جامعة امللك عبد العزيز:  جدة. 
( . تطوير اأمنوذج لهند�ضة القرار الرتبوي يف وزارة الرتبية  الكرميني، هاين احمد )2006. 10
والتعليم يف م�ضتوى الإدارة العليا يف الأردن، اأطروحة دكتوراه غري من�ضورة، اجلامعة 

الأردنية:  عمان. 
املعايطة، رقية عدنان )2007( الرجونوميكا. هند�ضة الب�رش ، ط 1. 11 ، عمان: دار ال�رشوق 

للن�رش والتوزيع
ال�ضنة 44. 12 جمادي  املعرفة )503(.  العوملة،  الرتبية وحتديات   . وطفة، علي )2005( 

الآخرة 1426 ، 66 – 78. 
ارة، معهد الإدارة العامة، عمان: الأردن.  ياغي، حممد. )2002( . الأخلقيات يف الإد. 13
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الزميل الفا�ضل، الزميلة الفا�ضلة

الرجاء حتديد درجة تطبيق بنود اإعادة هند�صة العمليات الإدارية يف مديريتكم، 
وال�صعوبات التي تواجه تطبيق تلك البنود:

اجلن�ص:   1 .
اأنثى ذكر       

املوؤهل العلمي:  2 .
درا�ضات عليا بكالوريو�ص       

اخلربة يف العمل الإداري:  3 .
من 1 – اأقل من 5 �ضنوات       
من 5 – اأقل من 10 �ضنوات   

   10 �ضنوات فاأكرث
طبيعة العمل:  4 .

اإداري فني       

   �صاكرين لكم ح�صن تعاونكم
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بدرجة الفقرةالرقم
كبرية جدا

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متو�صطة

بدرجة 
�صعيفة

بدرجة 
�صعيفة جدا

املجال الأول:  فهم واإدراك العمليات الإدارية

 اإ�ضهام العاملني يف اتخاذ القرارات. 1

الرتكيز على معرفة الأ�ضاليب التي تنجز بها الأعمال. 2

الرتكيز على اإيجاد بيئة تنظيمية خالية من الهياكل 3
التنظيمية الراأ�ضية. 

ال�ضعي نحو اإك�ضاب العاملني مهارة اأكرب يف جمال 4
العمل. 

تهيئة الظروف املادية املحيطة يف �ضوء قدرة 5
املوظف على التعلم وال�ضتيعاب. 

تدر�ص الجتاهات جلميع العاملني قبل ال�رشوع يف 6
العمل. 

اعتبار العمل عملية اجتماعية كما هو عملية 7
اقت�ضادية. 

تت�ضكل طبيعة العمل من القوى والعوامل الجتماعية 8
والقت�ضادية. 

املجال الثاين:  املبادرة

توجد روؤية للمديرية مكتوبة ومتفق عليها من قبل 9
اجلميع. 

توجد ر�ضالة للمديرية مكتوبة ومتفق عليها من قبل 10
اجلميع.

ت�ضتخدم اإ�ضرتاتيجية الع�ضف الذهني لتح�ضني م�ضتقبل 11
العمل يف املديرية.

العتماد على فرق العمل اأف�ضل و�ضيلة لإجناز 12
الأعمال.

يتم حتديد اأهداف وا�ضحة وقابلة للقيا�ص.13

املقدرة على بناء املوؤ�رشات اللزمة لتحديد درجة 14
جناح العمليات.
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كبرية
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بدرجة 
�صعيفة

بدرجة 
�صعيفة جدا

تكوين فريق العمل �ضمن �ضوابط حمددة قادرة على 15
اجناز الأعمال.

تكوين اأع�ضاء فريق العمل من ذوي الخت�ضا�ضات 16
الواحدة.

املجال الثالث:  التخطيط

توافر معلومات كافية عن البيئة اخلارجية 17
)تكنولوجيا( . 

توافر معلومات كافية عن البيئة الداخلية )عاملني، 18
تكنولوجيا( 

حتليل البيئة الداخلية للمديرية ملعرفة نقاط القوة 19
وال�ضعف قبل و�ضع اخلطط. 

حتليل البيئة اخلارجية للمديرية ملعرفة الفر�ص 20
والتهديدات قبل و�ضع اخلطط

حتليل الثقافة ال�ضائدة ملعرفة تاأثرياتها الإيجابية 21
وال�ضلبية قبل ت�ضميم اخلطة. 

توفر ميزانية خا�ضة للخطة. 22

تاأثري الت�رشيعات )القوانني والأنظمة والتعليمات( 23
الر�ضمية يف عملية التخطيط. 

وجود خطة طوارئ للتعامل مع املتغريات املفاجئة.  24

توفر ال�ضفافية والو�ضوح يف عملية التخطيط. 25

املجال الرابع:  اإعداد الربامج

يتم اإعداد الربامج وفق حاجات ورغبات العاملني26

توفر درا�ضات وا�ضحة للو�ضع الراهن قبل ال�رشوع 27
باجناز الأعمال. 

يوجد حتديد للأجزاء التي ميكن اأن تعيق اجناز 28
الأعمال. 
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يتم الرتكيز على حتديد فر�ص التفوق واملناف�ضة يف 29
العمل. 

يتم ا�ضتخدام خرائط املعلومات كونها عملية اأ�ضا�ضية 30
لتحديد احلاجات اللزمة للجناز. 

يوجد تقدير مل�ضادر احتياجات ومتطلبات العمل. 31

التوجه نحو تخفي�ص تكلفة العمل غري املبا�رشة. 32

توفر اآلية وا�ضحة ومربجمة تعمل على توظيف 33
الدرا�ضات ال�ضابقة يف العمل الإداري. 

املجال اخلام�س:  التغيري

توفر فهم كامل حلاجات ومتطلبات التغيري.34

حتديد حاجات التغيري يتم يف �ضوء قدرة املديرية 35
على اإحداثه.

يف�ضل البدء من جديد اأي من ال�ضفر حلل امل�ضكلت 36
التي ت�ضادف العمل

�ضعور املوظف باأن عمله �ضوف ي�ضتمر طوال احلياة 37
يزيد من دافعيته للعمل.

توفر اآليات حمددة ملعرفة قدرة املديرية على اإحداث 38
التغيري.

اختيار عينة جتريبية للتطبيق قبل تعميم فكرة 39
الربامج.

ال�ضعي نحو تغيري الثقافة التنظيمية للمديرية باجتاه 40
ثقافة التغيري.

وجود رغبة كبرية يف التغيري لدى العاملني.41

املجال ال�صاد�س:  التطبيق

توفري نظام مكافاآت عادل وم�ضجع للعمل املبدع. 42



311

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والعشرون )1( - متوز 
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ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات بجميع طرقه اأحد 43
مقومات جناح العمل. 

توفري قيادة داعمة للعمل تفو�ص ال�ضلحيات وت�رشك 44
العاملني يف اتخاذ القرارات. 

يقوم نظام الرتقيات على اأ�ضا�ص الكفاءة. 45

التزام املديرية مبداأ اللمركزية يف التطبيق. 46

ا�ضتناد نظام امل�ضاءلة اإىل معايري خا�ضة بالإجناز 47
خلل عملية التطبيق. 

ارتباط اتخاذ القرار بالتطوير يف �ضوء وحدة العلقة 48
بني املوظف والإدارة العليا. 

ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات ذات خطوات وا�ضحة لتنفيذ 49
العمليات. 

املجال ال�صابع:  التقومي

اإيجاد طرق معينة لتحليل القدرات وال�ضتعدادات لدى 50
العاملني.

الرتكيز على التغذية الراجعة يف جميع مراحل العمل 51
�رشورة مهمة يف اأداء الأعمال.

الرتكيز با�ضتمرار على ر�ضد ال�ضلوك املوؤثر يف العمل.52

احلر�ص امل�ضتمر على عمل درا�ضات م�ضحية للعمليات 53
التي يتم تنفيذها.

احلر�ص على حتديد العوامل املوؤثرة على العمليات 54
بعد اجنازها.

ا�ضتخدام نظام رقابي جيد وحمكم يزيد من كفاءة اأداء 55
العاملني.

اإيجاد اآليات لتحليل املعلومات التي يتم اكت�ضابها.56

توفري ال�ضفافية والو�ضوح يف عملية التقومي.57




