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 إعادة تواجه التي املعوقات على للتغلب مقرتح تصور
 باململكة احلكومية املدارس يف اإلدارية العمليات هندسة

 السعودية العربية
إلى التعرف عمى معوقات استخدام مدخل ىدفت الدراسة  _الممخص

اليندسة اإلدارية في ممارسة العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية 
في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر مديري 
المدارس، ووضع تصور مقترح لمتغمب عمى ىذه المعوقات. نيجت 

الباحث أداة االستبانة  الدراسة المنيج الوصفّي التحميميّ، واستخدم
لمدراسة، وتكون مجتمع الدراسة وعينتيا من جميع مديري المدارس 
الثانوية بمدينة الرياض، وأظيرت نتائج الدراسة معوقات استخدام 
مدخل اليندسة اإلدارية في ممارسة العمميات اإلدارية جاءت بمجمميا 

ى المعوقات. بدرجة متوسطة، وقدم الباحث تصورًا تطبيقيًا لمتغمب عم
واقترحت الدراسة جممة من التوصيات كان أىميا نشر ثقافة مدخل 
إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في المدرسة، وتبني واعتماد التصور 

 .المقترح لممارسة العمميات اإلدارية في ضوء اليندسة اإلدارية
 .الكممات المفتاحية: ىندسة العمميات اإلدارية

 مقدمة. ال1
بر قيادة العممية التربوية في المدرسة في طميعة األدوار تعت      

التي يتوالىا مدير المدرسة، وأن نجاح المدير في ىذه الميمة 
تأتي في مقدمة العوامل التي تمكن المدرسة من تحقيق أىدافيا 
بشكل فعال، ومن أىم أىداف اإلدارة المدرسية التأكيد عمى أن 

واألفعال التي تصدر من  جميع الجيود واألنشطة والسموكيات
قبل أعضاء اإلدارة المدرسية، ال بد أن تعمل عمى المساعدة في 
بناء الطالب من جميع النواحي، واالىتمام بإنجاز جميع عمميات 
شراف داخل المدرسة  اإلدارة من تخطيط وتنظيم ومتابعو وا 

[. إال أنو بالرغم من دخول األلفية الثالثة 1بصورة جيدة وفعالة ]
أن النظام التعميمي عامة، واإلدارة المدرسية خاصة، ما زالت  إال

تواجو تحديات كبيرة، ومن ىذه التحديات: المركزية الشديدة، 

وعدم تفويض االختصاصات والبيروقراطية، وافتقاد المناقشة في 
القرار، والتخطيط ليذه السياسة ووضع  السياسة التعميمية واتخاذ 

تعدد المسؤوليات وتداخل المناىج والبرامج، كذلك ت
البشرية  االختصاصات، وروتين اإلجراءات، وقمة توافر الكوادر 

داريين أكفاء لقياميم بالميام المطموبة منيم داخل  من معممين وا 
 ].2المدرسة ]

وتعد إعادة ىندسة العمميات نتاج التطورات في الفكر      
المنظمات اإلداري المعاصر من مفاىيم وممارسات جديدة إلدارة 

[، فاستخدام مدخل إعادة ىندسة العمميات خطوه نحو إيجاد 3]
طرائق وسبل أكثر فاعمية، لتناول المشكالت التي يعاني منيا 
التعميم، وأن الخبرات المستفادة من مناىج إعادة ىندسة عمميات 

[، كما 4التعميم تزود الميتمين بتحسين التعميم بمناظير جديدة ]
حديثة الميتمة بتطوير المنظمات إلى أن وتشير الدراسات ال

أحدث التطورات في الفكر اإلداري المعاصر ىو إنتاج مفاىيم 
وممارسات جديدة إلدارة المنظمات، ولعل من أبرزىا اليندسة 

[، واليندسة اإلدارية، مفيوم إداري جديد ظير في 5اإلدارية ]
 التسعينيات ييدف إلى تحسين الجودة بصفة مستمرة من خالل

 ].6] التركيز عمى حاجات المستفيد
ينصب مدخل اليندسة اإلدارية عمى تحسين العمميات الخاصة  

بالمنظمة، وبإحداث تغيير جذري في بعض أو كل العمميات، 
بيدف تحقيق تحسينات جوىرية عمى ضوء المعايير األساسية 

[، ومن خالل إعادة تصميم العمميات االستراتيجية، 7] لألداء
، واليياكل التنظيمية، والقيم واالفتراضات بشكل غير والسياسات
[، كذلك تيتم إعادة ىندسة العمميات اإلدارية بالتكامل 8تقميدي ]

[، وقطاع 9الوظيفي، والتكامل األفقي لموظائف داخل المنظمة ]
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التعميم عامة والمدرسي خاصة، بحاجة إلى إعادة النظر 
نظيمية، ليطور ميامو بأىدافو، وبرامجو، وىياكمو اإلدارية الت

ووظائفو، ويجّود خدماتو ومنتجاتو لموصول بيا إلى مستوى عال 
من الجودة، ليوائم الحاجات والمستجدات لكي ينيض بالمجتمع 

[، ومن أساسيات ىندسة 10عن طريق التنمية والتطوير ]
العمميات في المدارس، العمل عمى تكوين المجتمع المدرسي 

يذا تعتبر قدرة المدرسة عمى التحسين [. وب11] الدائم التعمم
والتجديد مرىونة بقدرة القائمين عمى إدارة المدرسة وقيادتيا، وبما 
مكانياتيا وظروف مجتمعاتيا المحمية  يتالءم مع تطمعاتيا وا 

 .وذلك من خالل تحديد أىدافيا، ووسائميا لتحقيق ىذه األىداف
 مشكمة الدراسة. 2

ا توضح أن اإلدارة المدرسية بنظرة فاحصة إلى مدارسن      
بوضعيا الحالي، تعاني من مشكالت تمثل عائقًا في سبيل أي 
تطوير تعميمي منشود، فمحاوالت التغيير والتطوير في البيئة 
الداخمية لممدارس وفي أسموب عمميا نجد أن ىناك قصورًا وال 
يمس الجوىر، وغالبًا ما ينصب عمى مسميات جديدة في الييكل 

مدرسة، وال يشتمل عمى توقعات جديدة لألدوار داخل العام لم
التنظيم المدرسي. فواقع الحال يشير إلى عدم فاعمية الدور الذي 

[، وأشار 12يقوم بو مديرو المدارس، ووجود قصور في عمميم ]
[ في تقريره عن التنمية 13برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ]

نظام إداري حديث اإلنسانية العربية إلى الحاجة إلى تبني 
وشامل في التعميم، وذلك بيدف رفع سوية التعميم ومخرجاتو، 
من خالل إحداث تغيير وتطوير شامل ومستمر في آليات العمل 
ونوعية الخدمات التي تقدميا المؤسسات التعميمية العربية. 
وأوصت العديد من الدراسات بضرورة تطبيق أسموب اليندسة 

عميمية، لمحيمولة دون الكثير من اإلدارية في المؤسسات الت
المشكالت ولتمبية خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، والتي 

 [4,14,15]. أصبح تطبيقيا ضرورة ممحة في مؤسسات التعميم
[ إلى وجود قصور في 16وأظيرت دراسة أبو عاشور ]     

العمميات اإلدارية بالمدرسة، والتي تتمثل في التخطيط والتنظيم 
والتوجيو واالتصال وصناعة القرار والتقويم، لذا فإن ىذه 

العمميات اإلدارية؛ تمثل أكثر العمميات الجوىرية في تحقيق 
وظيفة المدرسة من جية، ورضا الطالب وأسرتو من جية أخرى، 
ومن ثم تمثل ىذه العمميات فرصة لتناوليا بالتغيير، األمر الذي 

ة الحديثة في إحداث ىذا يفرض ضرورة توظيف المداخل اإلداري
التغيير من أجل تحسين وتطوير اإلدارة المدرسية، كذلك أظيرت 

[ ودراسة العريفي 17بعض الدراسات من مثل دراسة الحبيب ]
[ وجود ضعف باإلعداد الميني لمديري مدارس التعميم العام 12]

 .لمبنين ، وذلك بسبب قمة البرامج التدريبية
دارية الحديثة من مثل إعادة ىندسة وبظيور االتجاىات اإل     
كان ال بد   Re Engineering Administrationاإلدارة

لممؤسسات تبني فمسفة إدارية مختمفة تقوم عمى أساس استقطاب 
األفراد وتطوير أدائيم كإعداد البرامج التدريبية أو تمكينيم إداريًا 

تي في الوظائف التي يشغمونيا ومن ثم تفويضيم الصالحيات ال
تتناسب ووظائفيم التي يشغمونيا لجعميم شركاء حقيقيين في 

 ].18] إدارة مؤسساتيم وتحمل المسؤوليات
وعمى ضوء ما سبق يرى الباحث: أن تحسين أداء      

العمميات اإلدارية في المدرسة يمكن أن يتحقق من خالل إعادة 
 ىندستيا، باإلضافة إلى أن ىذا المدخل يساير التطور في الفكر
اإلداري، ومن ىنا تتحدد مشكمة الدراسة بتقديم تصور مقترح 
لمتغمب عمى المعوقات التي تواجو إعادة ىندسة العمميات 

 .اإلدارية في المدارس الحكومية بالمممكة العربية السعودية
 أسئمة الدراسةأ. 

 :تجيب الدراسة عن التساؤالت التالية
اإلدارية في ممارسة ما ىي معوقات استخدام مدخل اليندسة . 1

العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية في مدينة الرياض 
 بالمممكة العربية السعودية، من وجية نظر مديري المدارس؟

ما التصور المقترح لمتغمب عمى المعوقات التي تواجو عادة . 2
ىندسة العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية في مدينة 

 ربية السعودية؟الرياض بالمممكة الع
 أهداف الدراسةب. 

 تيدف الدراسة إلى تحقيق االىداف التالية
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التعرف عمى معوقات استخدام مدخل اليندسة اإلدارية في . 1
ممارسة العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية في مدينة 
الرياض بالمممكة العربية السعودية، من وجية نظر مديري 

 .المدارس
مقترح لمتغمب عمى المعوقات التي تواجو إعادة وضع تصور . 2

ىندسة العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية في مدينة 
 .الرياض بالمممكة العربية السعودية

 أهمية الدراسةج. 
 :تبرز أىمية الدراسة من خالل ما يمي

تفتح الباب لمزيد من الدراسات واألبحاث التي تتناول مجال  •
 .اليندسة اإلدارية

تقدم الدراسة مدخال عمميا لمممارسات اإلدارية من خالل  •
التعرف إلى معوقات تطبيق أسموب اليندسة اإلدارية، ووضع 
تصور مقترح لمتغمب عمى المعوقات التي تواجو عادة ىندسة 
العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية في مدينة الرياض 

 .بالمممكة العربية السعودية
ىذه الدراسة القادات التربوية القائمة عمى تطوير  يؤمل أن تفيد •

 .العممية التعميمية
 حدود الدراسةد. 

 :تقتصر الدراسة عمى الحدود التالية
الحدود الموضوعية: تمثمت في التعرف عمى معوقات تطبيق 
أسموب إعادة اليندسة اإلدارية، ووضع تصور مقترح لممارسة 

 .دخل اليندسة اإلداريةالعمميات اإلدارية في ضوء استخدام م
الحدود البشرية: اقتصرت ىذه الدراسة عمى مديرو المدارس 

 .الثانوية لمبنين بالرياض في المممكة العربية السعودية
الحدود الزمانية: طبقت ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي 

 .ه1437/ 1436الثاني لمعام 
 مصطمحات الدراسةه. 

 :لرئيس التاليتشمل الدراسة الحالية المصطمح ا
علی د جل الباحثين عتمإعادة ىندسة العمميات اإلدارية: ا 

فاىا رع، إذ Champy et Hammer بوذي جاء لالتعريف ا

ر، لصفدء من جديد، أي من نقطة البانيا " أعلی البداية في 
القائم أو إجراء تغييرات تحسينية ضع ولح وترميم اصالس إليو
العمميات بأنيا: "إعادة التصميم كما تعرف إعادة ىندسة  [19]

السريع والجذري لمعمميات اإلدارية واالستراتيجية ذات القيمة، 
وكذلك لمنظم والسياسات واليياكل التنظيمية المساندة، بيدف 

 ].20] تعظيم تدفقات العمل وزيادة اإلنتاجية بصورة خارقة
ليب ويعرفيا الباحث اجرائيًا: مدخل إداري يقوم عمى ابتكار أسا 

مناسبة لموصول إلي التغيير الجذري في العمميات اإلدارية في 
 .المدرسة بيدف تحسين مخرجات العممية التعميمية

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3
تتيح اليندسة اإلدارية في المدرسة فرصة لتغيير المدرسة       

ة تغييًرا جذرًيا يسمح بالوصول إلى الممارسات المأمولة لمدرس
المستقبل، والتي تمغي شكميا التقميدي، المتمثل من قاعات 
الدروس والمختبرات، وبعض األماكن واألفنية لممارسة بعض 
نما بجانب ذلك سوف تمارس مدرسة  ألوان النشاطات، وا 
المستقبل فاعميتيا في المزارع والمصانع والبنوك، وقد تمارس 

 عممية التعميميةفاعميتيا عن طريق االتصال بين جميع أطراف ال
[، والمتمعن في أدوار القيادات المدرسية نحو المنيج، 21]

والمعممين، والميزانية، يرى أنيا من أكثر األدوار جوىرية في 
أداء اإلدارة المدرسية وفي تحقيق وظيفة المدرسة من جية، 
ورضا الطالب وأسرتو من جية أخرى، والنقد الشديد الموجو ليذه 

تمين في العممية التعميمية يجعل منيا فرصة العمميات من المي
[، وتتضح أىمية 22لمتغيير باستخدام مدخل اليندسة اإلدارية ]

مدخل اليندسة اإلدارية في المدرسة من خالل إعادة تشكيل 
وتصميم عممية الخدمات، والتدريس والتعميم، والتطوير 
التكنولوجي، وتكمفة التعميم، والمنافسة العالمية وتوقعات 
المجتمع، كما أنيا تييئ المدرسة لممستقبل، وتعمل عمى إشباع 
حاجات وتنمية ميارات األفراد العاممين، كما وتتيح الفرصة 
إلعداد قادة فعالين لممدرسة، و تساعد في استثمار الموارد 
البشرية، وتساعد عمى خمق بيئة لعممية التدريب اإلداري، كما 

شباع وتجعل المدرسة أكثر تركيًزا عمى ا لمستفيدين من الخدمة وا 
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حاجاتيم، وتعمل عمى إعطاء وتحمل المسؤولية من قبل المدير 
وتطوير أشكال الرقابة وتحقيق تحسينات واضحة في جودة 
وسرعة العمميات، وأن جوانب اليندسة اإلدارية داخل المدرسة 
متعددة وتتمثل في العمميات اإلدارية التي تشمل التخطيط، 

 ].23وجيو، والرقابة، والمتابعة، وتقويم األداء ]والتنظيم، والت
إن اليندرة )ىندسة العمميات اإلدارية( ثورة لمتخمي عن كل      

قديم وليست عممية ترميم أو إصالح لمعمميات القائمة، بل تجديد 
ليا، ويمكن تطبيقيا في كافة أنواع العمميات وفي كل أنواع 

النظر، وبشكل جذري في  [، كما أنيا إعادة24] المنظمات أيضاً 
جميع األنشطة، واإلجراءات، واالستراتيجيات التي قامت عمييا 

[. وتشمل 25كثير من منظمات األعمال والخدمات والمدارس ]
إعادة ىندسة نظم اإلدارة والعمميات ثم بناؤىا بشكل جديد كمًيا 
 يواكب متطمبات العصر واالستغالل األمثل لمثورة التكنولوجية

[26.[ 
فيما يتعمق بالمبادئ األساسية التي تقوم عمييا إعادة ىندسة      

العمميات اإلدارية ىو إعادة تصميم العممية الواحدة من جديد 
بكامل مراحميا وخطواتيا بمرونة كافية، مع دمج الميام الفرعية 
المتكاممة في ميمة واحدة، واستغالل تقنية المعمومات )نظام 

الالمركَّزية في عممية استخداميا، معمومات( الحديثة وتبني 
عطاء الموظفين الصالحية الكافية ألداء مياميم بكفاءة بعد  وا 
ىندسة العمميات، وتقميل عدد مرات التدقيق والمراجعة لتوفير 

[، وىدف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية 24السرعة في األداء ]
المنتج  ىو تحسين العمميات اإلدارية غير الفعالة، وتحسين جودة

حداث تغيير جذري وسريع في  التعميمي، وتحسين األداء وا 
المؤسسات، وتخفيض التكاليف وتحقيق سرعة إنجاز العمل، 
وتحسين الجودة واالستفادة من البيانات، ووضعيا في قوائم 
واستخداميا، وتحديد اإلطار المستقبمي لمعممية اإلدارية داخل 

ة بين العاممين وتحسين المنظومة، وزيادة المنافسة اإليجابي
 االتصاالت بينيم، وتقميل الوقت الضائع في العمميات اإلدارية

[27.[ 
 إن تطبيق مدخل ىندسة العمميات اإلدارية يعد خطوة ميمة      

جًدا لتطوير المدرسة، إال أنو من األفضل أن تكون المؤسسة قد 
طبقت إدارة الجودة الشاممة، كمتطمب أساس لتطبيق اليندسة 
اإلدارية، وضرورة العمل عمى تكريس فرق عمل لمقيام بالعمميات 
المستخدمة وتحسينيا، والنمذجة واإلفادة من خبرات القطاع 
الخاص، لتحقيق األىداف المرجوة، وتوفير قوة العمل المقتدره، 
مع ضرورة توافر نظام فعال لممعمومات، كما تتطمب إعادة 

[، 25قيادة في المنظمة ]ىندسة العمميات مستويات عالية من ال
وكذلك فإن تطبيق مدخل إعادة اليندسة يتطمب توفير المتطمبات 

 :التنظيمية والبشرية والمادية إلعادة اليندسة، كما يمي
أ. المتطمبات التنظيمية: وذلك من خالل توفير وحدة مسؤولة 
عن إعادة اليندسة )التدريب( في الييكل التنظيمي، مع إعادة 

المستيدف )التدريب( في المنظمة بما يؤدي إلى  ىيكمة النشاط
المرونة والسرعة والدقة في األداء، وتحديد العالقة بين إعادة 

 .ىندسة القسم المستيدف واألنشطة األخرى
ب. المتطمبات البشرية: وذلك من خالل اإلعداد الجيد لممدربين 
إلحداث التغيير الجذري في المفاىيم واألفكار إلقناع وتأىيل 
األفراد المرتبطين بعممية التدريب، لقبول إعادة اليندسة 
والمشاركة في تنفيذىا، مع شرح مزايا إعادة اليندسة بالنسبة ليم، 
مما يساعد عمى بناء الثقافة التنظيمية لدى األفراد مثل التكيف 
مع إعادة اليندسة والجودة الشاممة والتحول إلى فرق العمل 

 .تزام األفراد بخدمة المستفيدينالموجية ذاتًيا، وتطوير ال
ج. المتطمبات المادية: وتشمل توفير الميزانيات المالئمة لتحقيق 
أىداف إعادة اليندسة، وتصميم نظم فعالة لألجور والمكافآت، 
عالوة عمى توفير بيئة عمل مناسبة من حيث الموقع، 
دخال نظم متقدمة  والتصميم، والمساحة، والتجييزات التدريبية، وا 

ثل شبكة اإلنترنت، واالعتماد عمى التجييزات اآللية لترشيد م
 ].28الوقت والجيد والتكمفة ]

 :ومن أسباب فشل إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ما يمي 
 .عدم توفر المعمومات الالزمة لتطبيق مشاريع إعادة. 1
 .مقاومة بعض الموظفين إلعادة اليندسة. 2
 عدم وضوح األدوار لبعض الموظفين في مشروع إعادة . 3
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 .اليندسة
 .قصور النظرة المستقبمية لبعض المنظمات. 4
 .قصور تدريب الموارد البشرية لمشاريع إعادة اليندسة. 5
التركيز عمى التطوير والتحسين التدريجي لمعمميات الحالية . 6

 (.)ترميم الوضع القائم
في العمميات القائمة مما يؤدي إلى  استخدام تقنية المعمومات. 7

 .ترسيخيا وتثبيتيا
عدم توحيد المفيوم بشكل سميم وتطبيقو بشكل مبتور مما . 8

يؤدي إلى إحباط القيادة اإلدارية العميا وتراجعيا عن االلتزام 
 .والدعم والمساندة والتحفيز

استعجال النتائج مما يدفع العمل إلى االكتفاء بالتحسين . 9
 .ر البسيط لما ىو موجودوالتطوي

عدم القدرة عمى التخمص من القواعد اإلدارية والمفاىيم  . 10
 .السائدة
 .اعتقاد القيادة العميا بأن دورىا يتوقف عند اتخاذ القرار. 11
البدء بتصور مسبق ومحدد لممشاكل والحمول وكيفية . 12

التطبيق، وتوجيو الجيود لخدمة ىذا التصور والعمل من خاللو 
 (.إطار فكري محدد مسبقاً )

 .اإلفراط في التوقعات من إعادة اليندسة. 13
االنغالق عمى الذات وعدم محاولة االستفادة من تجارب  . 14

 .اآلخرين
تجاىل القيم والمفاىيم السائدة في المنظمة ومدى قبول أو . 15

  [29,30].مقاومة التغيير لدى العاممين
 :الدراسات السابقة 
ث عدًدا من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة تناول الباح 

 :المباشرة بموضوع الدراسة
 :الدراسات العربية

بعنوان )تصور مقترح الستخدام اليندره  [31دراسة يوسف ]     
كمدخل لمتغيير التنظيمي بالجامعات المصرية في ضوء تجارب 
بعض الدول( ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى الجوانب 
المختمفة ألسموب إعادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندره( من 

حيث المفيوم، وآلية التطبيق والمزايا التي تحققيا، وبيان مدى 
أىمية وحاجة الجامعات المصرية كمؤسسات أكاديمية لتطبيق 
أسموب اليندره، وتقديم تصور مقترح لتطبيق أسموب إعادة 

مي. وقد اتبعت الباحثة اليندسة كأحد مداخل التغيير التنظي
المنيج الوصفي التحميمي لوصف وبيان واقع التغيير التنظيمي 
وطبيعة إعادة ىندسة العمميات، وقد اشتمل التصور المقترح 
خمسة محاور لتطبيق اليندره بالجامعات المصرية وىي: مرحمة 
التصور، ومرحمة التشخيص، ومرحمة إعادة التصميم، ومرحمة 

ما بعد التطبيق. وقد أوصت الباحثة بضرورة التطبيق، ومرحمة 
نشر وتعزيز مفيوم إعادة ىندسة العمميات اإلدارية لمعاممين في 
الجامعات المصرية وبداية تطبيقيا لمنيوض بترتيب الجامعات 

 .المصرية عربيًا وعالمياً 
[ والتي ىدفت إلى تعرف درجة استخدام 9] دراسة الديين     

مديرات المدارس االبتدائية الحكومية في دولة الكويت ألسموب 
اليندسة اإلدارية وعالقتيا بدرجة ممارستين لإلبداع اإلداري من 
وجية نظر المعممات. وقد توصمت الدراسة إلى جممة من النتائج 

ائية الحكومية أىميا: أن درجة استخدام مديرات المدارس االبتد
في دولة الكويت ألسموب اليندسة اإلدارية من وجية نظر 
المعممات كانت متوسطة. وأن درجة ممارسة مديرات المدارس 
االبتدائية الحكومية في دولة الكويت لإلبداع اإلداري من وجية 
نظر المعممات كانت مرتفعة. وأوصت الدراسة التنسيق مع 

بية الكويتية لعقد دورات تدريبية من الجيات المعنية في وزارة التر 
شأنيا التعريف بأسموب اليندسة اإلدارية، وتوضيح األساليب 
واإلجراءات التي تدعم ىذا المفيوم اإلداري وتعزز أىميتو في 

 .المدارس
[ بعنوان آليات مقترحة لتطوير إدارة 32دراسة عبد الخالق ]     

ىندسة  المدرسة الثانوية بمصر عمى ضوء مدخل إعادة
العمميات اإلدارية )اليندرة(، استيدفت الدراسة التعرف عمى 
المفيوم واألسس النظرية إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية، 
والصعوبات التي تواجو تطبيقو، ومن ثم تقديم آليات مقترحة 
لتطوير إدارة المدرسة الثانوية بمصر عمى ضوء مدخل إعادة 
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دت الدراسة عمى المنيج الوصفي ىندسة العمميات اإلدارية، اعتم
وأدواتو، وتمثمت عينة الدراسة في مديري المدارس ووكالئيا 
ومعممييا في بعض المدارس الثانوية بمصر، أسفرت الدراسة 
عن نتائج عديدة من أىميا: قصور إدارة المدرسة الثانوية عمى 
مواكبة التطورات العالمية ومقاومة التغيير واستخدام األساليب 

قميدية في االعمال المدرسية، وغياب التخطيط العممي السميم الت
بغياب القرار الجماعي، وقصور في مشاركة العاممين بالمدرسة 
في عممية التخطيط مع ضعف كفاءة العناصر البشرية في 
التطبيق، وجمود البناء التنظيمي بما ال يسمح بمواجية 

عمل مستقبمي  التغييرات، وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة إطار
لتطوير اإلدارة المدرسية بمصر من خالل تقديم اليات مقترحة 

 .لتطبيق ىذا المدخل
[ ىدفت الدراسة إلي تحسين أداء العمميات 11] دراسة أبو العال 

اإلدارية في المدرسة االبتدائية باستخدام مدخل إعادة ىندسة 
، اعتمدت (Business Proces Reengineering) العمميات

راسة عمى المنيج الوصفي وأدواتو، وتمثمت عينة الدراسة في الد
مديري المدارس ووكالئيا ومعممييا في بعض المدارس االبتدائية 
في محافظة أسوان. أظيرت نتائج الدراسة إن الوضع الراىن 
لمييكل التنظيمي في المدارس االبتدائية يعاني بعض القصور 

ام اإلدارة في المدرسة في ميامو، كذلك فإن الوضع الراىن لنظ
االبتدائية بأسوان ىو النظام المركزي، ومن المؤكد أن تحسين 
األداء المدرسي يتطمب االتجاه نحو اإلدارة الذاتية لممدرسة 
باعتبارىا مدخاًل لإلصالح التعميمي. وأن كثيرًا من مديري 
المدارس االبتدائية في أسوان غير قادرين عمى التغيير والتطوير 

اليب اإلدارة التقميدية التي يتبعونيا، وغير قادرين عمى في أس
استيعاب تكنولوجيا التعميم الستخداميا في أعماليم القيادية في 
المدرسة، وأن المدارس االبتدائية في أسوان تعتمد عمى التمويل 
الحكومي، وأن تفعيل دور المشاركة المجتمعية في تحقيق 

 .ة ما زال ضعيفاً التمويل الذاتي لممدارس االبتدائي
[ ىدفت الدراسة إلى وضع تصور 33دراسة المطري ]     

مقترح لتطوير اإلدارة المدرسية باستخدام مدخل إعادة ىندسة 

العمميات في مدارس التعميم الثانوي بمحافظة صنعاء، ولتحقيق 
ىدف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، وقد تكون 

داريومديري  مجتمع البحث من جميع معممي المدارس  وا 
الثانوية في محافظة صنعاء، خمصت الدراسة إلى عدة نتائج 
أبرزىا اآلتي: إمكانية تطبيق مدخل إعادة ىندسة العمميات عمى 
التعميم الثانوي، وجود أنشطة وخطوات لمعمميات الفنية غير ىامة 
وليس ليا قيمة مضافة لمطمبة، الرقابة والمراجعة المتكررة لمعظم 

نشطة العمميات الفنية، جمود النظم والموائح المنظمة لعممية أ
االمتحانات، تعاني عممية إدارة المنيج من جوانب عديدة من 
الخمل، وجود العديد من أوجو الخمل في عممية ادارة الموارد 

رة التنمية المينية لممعممين، االمالية، قصور كبير في عممية إد
وظائف جديدة في المدرسة الثانوية مثل  حاجة ماسة اليجاد

اخصائي مكتبات(. خرجت -مسئول تدريب -)مرشد نفسي
الدراسة بتوصيات عمى شكل تصور مقترح لتطبيق إعادة ىندسة 
العمميات في المدارس الثانوية يتضمن أىداف ومرتكزات وآليات 

 .تطبيق
[ لتيدف إلى التعرف عمى 34] وجاءت دراسة العتربي     

يات اإلدارية داخل المدرسة الثانوية العامة من حيث العمم
المشكالت والمعوقات، ومن ثم وضع تصور لتحسينيا في ضوء 
أسموب اليندسة اإلدارية، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي 
التحميمي، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا: 

المشكالت عمى معاناة إدارة المدرسة الثانوية العامة من بعض 
المستوى التخطيطي والتنفيذي، مثل: غياب القرار الحكيم، وعدم 
مشاركة المعممين في اتخاذ القرار، باإلضافة إلى وجود قصور 
لدي إدارة المدرسة في مواكبة التغيرات العالمية في األىداف 

 .والوسائل
[ فقد ىدفت إلى مناقشة 6] أما دراسة العتيبي والحمالي     

مفيوم إعادة ىندسة األعمال اإلدارية ومدى نجاح تطبيقو في 
القطاع العام السعودي، وتركز الدراسة عل العوامل الحاسمة 
لنجاح تطبيق مفيوم إعادة اليندسة، وذلك من خالل مراجعة 
الدراسات السابقة، كما تحاول الدراسة قياس مدى نجاح تطبيق 
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ىندسة العمميات اإلدارية في أحد مؤسسات القطاع مفيوم إعادة 
العام التي سبق وأن طبقت ىذا المفيوم، حيث تم تصميم استبانة 
خاصة بيدف قياس مدى نجاح تمك الفمسفة اإلدارية، وكذلك 
التعرف عمى الدور الذي تمعبو تمك العوامل في إنجاح التطبيق، 

ية تكنولوجيا وبينت مجموعة من النتائج أىميا: أكدت عمى أىم
المعمومات الحديثة لدعم تنفيذ عممية إعادة اليندسة في القطاع 
العام، أكدت عمى االتجاه المتنامي لمنظمات القطاع العام 

 .والخاص لتبنى إعادة ىندسة العمميات
[ دراسة ىدفت إلى استخدام أسموب 15وأجرى حممي ]     

نوية بغرض إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في المدرسة الثا
التوصل إلى أنموذج عمل جديد لممدرسة الثانوية، ويظير تحميل 
األداء التنظيمي لممدرسة الثانوية العامة في مصر أن من نواحي 
القوة فيو: اىتمام ىيئة التدريس بالطالب، والتحصيل المرتفع 
لمطمبة مقارنة بدرجات االختبارات، والبرامج، واألنشطة التربوية، 

ودعم أولياء األمور، واالتصال الجيد بالمستويات والمصداقية 
اإلدارية العميا لمتعميم، واالستقرار الوظيفي لمعاممين ووضوح 
خطوط السمطة والمسؤولية في الييكل التنظيمي. كما وأظير 
التحميل أيضا نواحي الضعف، التي تمثمت في غياب القرار 

ة، والتعميمات الحكيم مع كثرة التغير اإلداري، والفوضى اإلداري
غير الواضحة من اإلدارة، وافتقار المدرسة لقنوات اتصال فعالة 
بين الطمبة والمجتمع، وقصور اإلجراءات المكتبية واإلدارية، 
وضعف االعتمادات المالية، وافتقار القيادات إلى اإلبداع 
والتحسين والتطوير. وأظيرت الدراسة تفشي ظاىرة الدروس 

عالية لمتعميم في المدارس الثانوية. وقد الخصوصية، والكمفة ال
قدم تصوًرا مقترًحا إلعادة ىيكمة المدرسة الثانوية العامة 
باالعتماد عمى بناء مدرسة ذاتية اإلدارة، تقوم فكرتيا األساسية 
عمى إعادة ىيكمة العناصر األربعة اآلتية: األفراد، والمناىج، 

اسية لمعمميات في والموارد، والمحاسبة، بما يحقق الميمة األس
 .المدرسة الثانوية، وىو التحسين النوعي لتعميم الطمبة

 :الدراسات االجنبية
  [35وفيما يتعمق بأىمية ىندسة العمميات أجرى تركمان ]     

 The critical success factors of:دراسة بعنوان

business process management  عوامل النجاح إلعادة
دارية. وىي دراسة نظرية ركزت عمى أىمية ىندسة العمميات اإل

إعادة ىندسة عمميات األعمال، وتقديم التعاريف المناسبة إلعادة 
ىندسة عمميات األعمال، وتوصمت الدراسة إلى أن إعادة ىندسة 
عمميات األعمال تسيم في تحقيق الفعالية المطموبة، وتوصمت 

فيم العميق أيضًا إلى أن عممية التعّمم تكون فعالة إذا تم ال
ألىميتيا بالنسبة لممنظمة والعاممين، وتحديد االستراتيجيات 
اإلدارية التي تمكن من قيادة المنظمة نحو التغيير الجذري مثل 
الدعم التنظيمي لإلدارة العميا، واالستعداد لمتغيير، وتمكين 

 .العاممين والتعمم التنظيمي
[ بإجراء دراسة ىدفت إلى تقديم 37ووي ] وقام عبدوس     

تصميم إطار مقترح إلعادة ىندسة العمميات في التعميم العالي. 
وقد اقترحت الدارسة إطارًا مبدئيًا وعمميًا لعممية اليندسة اإلدارية 
في مؤسسات التعميم العالي، وتم وضع إطار تسمسمي مكون من 

مييا التحميل بيدف أربع خطوات، وتأتي المبادرة كخطوة أولى، ت
البدء بتوثيق ورسم عممية إعادة اليندسة المستيدفة بيانيًا، أما 
الخطوتان األخريان فتتمثالن في التطبيق والتقويم، وتيدفان إلى 
تنفيذ العممية وتقويميا، وال شك أن إشراك جميع المعنيين فضاًل 
عن التحميل العميق، والتوثيق، كان لو أثر كبير في تجنب 

يد من األخطاء التقميدية المواكبة لعممية إعادة اليندسة، لذا العد
فإن نتائج ىذه الدراسة تشير إلى عممية منظمة وفاعمة مع رضا 

 .عن التعميم العالي، وتكمفة أقل في الوقت نفسو
[ فقد ىدفت إلى معرفة نجاح 36أما دراسة دنس وآخرون ]     

اليندسة في أربع أو فشل دعم اإلدارة العميا لعمميات إعادة 
منظمات حيث كانت عممية إعادة اليندسة ناجحة في اثنتين من 
ىذه المنظمات وغير ناجحة في المنظمتين األخريتين وكان من 
نتائج الدراسة: أن المنظمات التي يوجد بيا دعم من اإلدارة 
العميا إلعادة ىندسة عممياتيا، تسمح بأن تؤدي الميام بطريقة 

يكمي لعممية إعادة اليندسة وتسيل أسرع وتضيف وضع ى
مشاركة واتخاذ القرار من قبل شريحة أكبر من العاممين 
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وأوضحت النتائج إن االختالف الرئيس في نجاح أو عدم نجاح 
عممية إعادة اليندسة في المؤسسات كان دعم اإلدارة العميا 

 .لمعممية
[ دراسة ىدفت إلى تطبيق 38وأجرى توماس ومارجاريت ]      
بادئ إعادة اليندسة في إصالح التعميمين االبتدائي والثانوي م

في جميورية سنغافورة، وبخاصة استخدام تكنولوجيا المعمومات 
والمتمثمة في االتصال عن بعد والشبكات. وخمصت الدراسة إلى 
أن إعادة اليندسة تستوجب إجراء تغييرات متنوعة ليس فقط في 

تنظيمية والنظم اإلدارية، وأي نظم العمل ذاتيا؛ بل في البنى ال
شيء يرتبط بالعممية يجب أن يعاد تجديده بشكل متكامل مع 
العمميات األخرى. ويستحق التعميم االبتدائي والتعميم الثانوي 
اىتمامًا كبيًرا وعمى تكنولوجيا المعمومات أن تؤدي دورىا داخمو. 

اإلصالح وتعد إعادة اليندسة أنموذجًا جديرًا باالعتبار في إطار 
 .التعميمي

 :التعميق عمى الدراسات السابقة
من خالل العرض الموجز لمدراسات السابقة يمكن التوصل إلى 
مجموعة من النقاط الميمة التي تناولتيا الدراسات السابقة وتفيد 

 :الدراسة الحالية وىي
أن تبني إعادة ىندسة العمميات اإلدارية يعمل عمى خفض  -

ذ العمميات اإلدارية وتقميل األخطاء، وزيادة النفقات، وسرعة تنفي
 .الدقة، والتوصل إلى شكل جديد لمييكل التنظيمي

أن المدرسة يشوبيا الكثير من نواحي القصور وتعترضيا  -
 .العديد من المشكالت التي تؤثر عمى أدائيا

أن من دواعي إعادة ىندسة العمميات اإلدارية افي المدرسة  -
في ألداء واإلخفاق في تحقيق األىداف ىو اإلحساس بالقصور 

 .الرئيسة وعدم جودة المنتج التعميمي
أن إعادة اليندسة تقوم عمى إعادة التفكير في األساسيات،  -

عادة التغيير الجذري لمعمميات، حيث ترتكز عمى نتائج  وا 
 .العمميات المؤدية إلييا

ت أن إعادة اليندسة تعتمد في قوتيا عمى الميارات والقدرا -
 .اإلنسانية، والقوة التعميمية والتكنولوجية

أن إعادة اليندسة يمكن أن تفيد كثيرًا في تطوير األداء في  -
 .المدارس

أن تطبيق إعادة اليندسة في المدرسة حقق نتائج إيجابية  -
 .وساىم في تحديد العوامل التي تساعد عمى تحسين األداء

 الطريقة واالجراءات. 4
 منهج الدراسةأ. 
ألجل تحقيق أىداف الدراسة استخدم المنيج الوصفي      

التحميمي، واعتمدت الدراسة عمى نوعين من المصادر لجمع 
البيانات: حيث قام الباحث بمراجعة الرسائل العممية والكتب 
والدوريات والمنشورات والمجالت العممية والمواقع االلكترونية 

دراسة. كما قام عمى شبكة اإلنترنت ذات العالقة بموضوع ال
الباحث بجمع البيانات الميدانية بواسطة استبانو تم إعدادىا بما 
يتوافق مع موضوع الدراسة وتم تحكيميا من قبل عدد من 

 .المختصين
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

تكون مجتمع الدراسة وعينتيا من جميع مديري المدارس     
مديرًا، بعد توزيع  (259الثانوية بمدينة الرياض والبالغ عددىم )

( 114أداة الدراسة عمى جميع أفراد الدراسة، تم الحصول عمى )
 .%( من كامل مجتمع الدراسة44استجابة بنسبة )

 أداة الدراسةج. 
موجية إلى مديري المدارس  تمثمت أداة الدراسة في استبانو     

( فقرة عالجت معوقات 22الثانوية بمدينة الرياض، تكونت من )
تطبيق أسموب إعادة اليندسة اإلدارية، تم إعدادىا من خالل 
الرجوع األدب النظري كذلك لوضع التصور المقترح لمتغمب عمى 
معوقات تطبيق استخدام مدخل إعادة اليندسة اإلدارية في 

إعطاء كل فقرة من فقرات االستبانة وزنًا متدرجًا  المدرسة. وتم
وفقًا لسمم ليكرت الخماسي )بدرجة عالية جدًا، بدرجة عالية، 
بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة، بدرجة منخفضة جداً( ومثمت 

(، وقد حدد طول الفئة بالمعادلة التالية: 1، 2، 3، 4، 5رقميًا )
 5دنيا/ عدد المستويات= )القيمة ال –طول الفئة = القيمة العميا 

، وعميو فإن المستوى المنخفض 33. 1= 3/  4=  3( / 1 –
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. 3– 33. 2، والمستوى المتوسط أكثر من 33. 2 – 1من 
 .5 - 66. 3، والمستوى المرتفع يتراوح بين 66

 :صدق أداة الدراسة
الصدق الظاىري: بعد اإلنتياء من بناء أداة الدراسة تم عرضيا 

محكمين وذلك لإلسترشاد بآرائيم حول مدى عمى عدد من ال
وضوح العبارات ومدى مالئمتيا لما وضعت ألجمو، ومدى 
مناسبة العبارات، وبناء عمى التعديالت واالقتراحات التي أبداىا 

 المحكمون، قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة التي اتفق 

  .عمييا غالبية المحكمين
الدراسة: بعد التأكد من الصدق الظاىري الصدق الداخمي ألداة 

ألداة الدراسة قام الباحث بتطبيقيا ميدانيًا وعمى بيانات العينة 
استبانة، قام الباحث  30من خالل عينة استطالعية ألول 

بحساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخمي 
لالستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة 

عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لألداة كما ىو موضح في  من
 :الجدول التالي

 1جدول 
 لفقرات أداة الدراسة معامالت ترتباط بيرسون

 معامل االرتباط الفقرة معامل اإلرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 0.719** 7 0.773** 13 0.688** 19 0.678** 
2 0.689** 8 0.755** 14 0.809** 20 0.629** 
3 0.679** 9 0.776** 15 0.823** 21 0.754** 
4 0.696** 10 0.770** 16 0.781** 22 0.781** 
5 0.559** 11 0.713** 17 0.765**   
6 0.689** 12 0.687** 18 0.722**   
  0.01 مستوى عند دال **

 عند دالة العبارات جميع أن السابق الجداول خالل من يتضح
 مرتفعة صدق مؤشرات إلى داللة يعطي وىذا( 0.01) مستوى
 .الحالية الدراسة أداة تطبيق في بيا الوثوق يمكن وكافية
 :الدراسة أداة ثبات

 ثبات معامل باستخدام الدراسة أداة ثبات بقياس الباحث قام 
 معامل قيمة بمغت حيث ،Cronbach,s Alpha ألفاكرونباخ

 يمكن عالية، ثبات درجة وىي( 876. 0( )ألفا) الكمية الثبات
 .الحالية الدراسة أداة تطبيق في بيا الوثوق

 

 . النتائج5
 :ومناقشتيا الدراسة نتائج عرض
 اإلدارية اليندسة مدخل استخدام معوقات ىي ما: االول السؤال

 مدينة في الحكومية المدارس في اإلدارية العمميات ممارسة في
 مديري نظر وجية من السعودية، العربية بالمممكة الرياض

 المدارس؟
 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن لالجابة

 اداة ىذا فقرات عمى الدراسة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات
 العمميات ممارسة في اإلدارية اليندسة مدخل استخدام معوقات
  (.2) جدول في موضحة ىي كما اإلدارية

 
 
 
 
 2 جدول

 العمميات ممارسة في اإلدارية الهندسة مدخل استخدام معوقات فقرات عمى الدراسة أفراد لتقديرات المعيارّية واالنحرافات الحسابية المتوّسطات
 اإلدارية

المتوسط  الرتبة المستوى االنحراف   الرقم الفقرة
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 المعياري الحسابي
  .1 ضعف المعرفة بماىية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية. 0.56 3.88 1 عالية
  .2 جمود الموائح والتشريعات واالنظمة التعميمية. 0.52 3.61 4 متوسطة
  .3 عن تقميل الخالفات بين العاممين.قصور التنظيم  0.49 3.46 21 متوسطة
  .4 ضعف نظام المحاسبية اإلدارية والتعميمية. 0.49 3.59 5 متوسطة
  .5 ضعف مشاركة جميع العاممين بالمدرسة في عممية التخطيط. 0.47 3.46 20 متوسطة
  .6 المفرطة في ممارسة العمميات اإلدارية. المركزية الشديدة والبيروقراطية 0.46 3.55 10 متوسطة
  .7 تسمط اإلدارة العميا وانفرادىا في اتخاذ القرارات. 0.55 3.56 6 متوسطة
  .8 سوء أوضاع التعميم في كافة مراحمو. 0.51 3.52 14 متوسطة
  .9 ضعف الميزانيات المخصصة لممدرسة الثانوية. 0.54 3.70 2 عالية
  .10 ضعف الميارات لدى بعض القيادات المدرسية. 0.48 3.48 18 متوسطة
  .11 قصور التقويم عن تناول جميع جوانب العممية التعميمية بالمدرسة. 0.46 3.47 19 متوسطة
  .12 قصور المدرسة في توفير متطمبات النمو الميني واألكاديمي والثقافي لممعممين. 0.50 3.49 17 متوسطة
  .13 سوء اختيار القيادات المدرسية من أصحاب القرار. 0.52 3.55 9 متوسطة
  .14 مقاومة التغيير من أصحاب المصالح من داخل المدرسة وخارجيا. 0.53 3.56 7 متوسطة
  .15 تدخل العوامل غير الموضوعية، مثل المحاباة، والمحسوبية. 0.49 3.51 15 متوسطة
  .16 ندرة عقد إدارة المدرسة ندوات لتوجيو اآلباء نحو أىمية التعاون بين األسرة والمدرسة. 0.52 3.53 13 متوسطة
  .17 تدني ثقة المجتمع في المدرسة. 0.47 3.69 3 عالية
  .18 نقص التكنولوجيا في كثير من المدارس. 0.54 3.45 22 متوسطة
  .19 عدم مشاركة جميع األطراف المعنية في عممية صناعة القرار بالمدرسة. 0.54 3.55 21 متوسطة
  .20 الكفاءة. يعتمد متخذو القرارات المدرسية عمى الوظيفة وليس عمى 0.51 3.54 12 متوسطة
  .21 .لمقيادات المدرسيةضعف فرص التدريب  0.50 3.50 16 متوسطة
  .22 ضعف الثقافة اإليجابية لدى العاممين بالمدرسة تجاه عممية التقويم. 0.54 3.56 8 متوسطة

( أن تقديرات أفراد الدراسة عمى فقرات 2يظير من الجدول )    
معوقات استخدام مدخل اليندسة اإلدارية في ممارسة العمميات 
اإلدارية جاءت بمجمميا بدرجة متوسطة، فقد احّتمت الفقرة رقم 

( )ضعف المعرفة بماىية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية( 1)
( 3.88سط حسابي بمغ )المرتبة األولى وبدرجة عالية، بمتو 

( )ضعف 9(، يمي ذلك الفقرة رقم )0.56وانحراف معياري )
الميزانيات المخصصة لممدرسة الثانوية( بمتوسط حسابي بمغ 

( عمى المرتبة الثانية وبدرجة 0.54( وانحراف معياري )3.70)
( )تدني ثقة المجتمع في 17عالية، وحصمت الفقرة رقم )
( وانحراف معياري 3.69) المدرسة( بمتوسط حسابي بمغ

( عمى المرتبة الثالثة وبدرجة عالية، بينما حصمت الفقرة 0.47)
( )نقص التكنولوجيا في كثير من المدارس الثانوية( 18رقم )

( 3.45المرتبة االخيرة وبدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي بمغ )
( بينما حصمت بقية الفقرات عمى درجة 0.54وانحراف معياري )

 .متوسطة

أوضحت نتائج الدراسة أن تطبيق إعادة اليندسة اإلدارية      
في المدرسة السعودية يواجو عددًا كبيرًا من الصعوبات 
والمشكالت سواء أكانت ىذه الصعوبات بدرجة متوسطة أم 
عالية من وجية نظر أفراد الدراسة، فضعف المعرفة بماىية 

عمى عدم  إعادة ىندسة العمميات اإلدارية يدلل برأي الباحث
دراك كاف لدى اإلدارة العميا وأفراد الدراسة  وجود وعي وا 
الستخدام مدخل اليندسة اإلدارية في ممارسة العمميات اإلدارية 
فالمؤسسات التي يوجد بيا دعم من اإلدارة العميا إلعادة اليندسة 
تسمح بأن تؤدي الميام بطريقة أسرع وتضيف وضع ىيكمي 

موقع مميز وتسيل مشاركة واتخاذ لعممية إعادة اليندسة في 
القرار من قبل شريحة أكبر من العاممين، فمن الضروري وجود 
أفراد متخصصين ذوي كفاءة عالية لمعالجة المشاكل 
واالستفسارات التي تواجو عممية إعادة اليندسة. مع العمم أن 
اإلمكانات البشرية في وزارة التعميم متوفرة، من حيث التخصص 

المرافق والتسييالت الالزمة، فتمتمك الوزارة موظفين والكفاءة، و 
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دراك أىمية استخدام  مؤىمين عمميًا وذوي خبرة تمكنيم من فيم وا 
  .إعادة ىندسة العمميات اإلدارية وأدواتيا

وضعف الميزانيات المخصصة لممدرسة الثانوية ال يعني      
معدل تدني انفاق الدولة عمى ىذه المدارس بل العكس تمامًا، ف

ما تنفقو الدولة السعودية عمى التعميم يفوق معظم ما تنفقو دول 
العالم، لكن ربما يرى أفراد الدراسة من القيادات المدرسية ان 
مقدار ما ىو مخصص ليم كمديرين لالنفاق عمى ىذه العمميات 
متدني، فيناك ارتباط بين توفر اإلمكانات المادية المتاحة 

من حيث ضرورة وجود أجيزة الحاسوب الستخدام إعادة اليندسة 
ووسائل االتصال الحديثة التي تتناسب مع احتياجات العمل لما 
لذلك من ارتباط مع إعادة اليندسة. وفيما يتعمق بتدني ثقة 
المجتمع في المدرسة، فيرى الباحث أن ىناك ضعفًا في تبادل 
 األفكار والخبرات بين المدرسة والمجتمع المحمي وىذا يدل عمى
قمة وعي أو عدم اىتمام المجتمع المحمي بأىمية الشراكة والدور 
المطموب منيم مع المدرسة وأىمية مشاركة جميع المعنيين في 

 .تحقيق أىداف المدرسة
ويعزو الباحث النتائج التي جاءت بمجمميا بدرجة متوسطة     

إلى عدم وضوح أو وجود خطط لتحسين األداء واستغالل الموارد 
ئمين عمى العمميات اإلدارية في المدارس، مما انعكس لدي القا

عمى الييكل التنظيمي في بعض المدارس، وبالتالي ال توظف 
إمكانات تقنية المعمومات بطريقة جيدة، وىذا يعني أن ىذه 
المدارس ال تستطيع تحقيق اإلصالح وتحسين األداء المدرسي 

لذي يعتمد باستخدام مدخل إعادة اليندسة في الوضع الراىن، ا
بشكل كبير عمى توظيف تكنولوجيا المعمومات في العمميات 
اإلدارية والتعميمية في المدرسة. وىذه النتائج تشير إلى أن 
األساليب المتبعة في اإلدارة ىي األساليب التقميدية، وىو 
انعكاس لعدم منحيم الصالحيات الالزمة إلدارة مدارسيم بالرغم 

رة في إعطاء مديري المدارس مزيدًا من الخطوات األخيرة لموزا
من الصالحيات، فجمود الموائح والتشريعات واألنظمة التعميمية 
لو األثر الكبير عمى العممية برمتيا، وبالتالي ىذا ال يمكنيم من 
تدبير أي موارد إضافية، وانعكس ذلك عمى قدراتيم وكفاءاتيم 

واإلدارة وأصبح أسموبيم في القيادة أقرب إلى البيروقراطية 
التقميدية، فالمركزية السمطة، وصالحية اتخاذ القرارات الخاصة 
بالمدرسة، من أساسيات تطبيق منيج إعادة ىندسة العمميات، 
عالوة عمى الدور اإلداري من التوجيو والتحكم إلى دور يضمن 
توفير بيئة داعمة يستطيع فيو المعممون تجريب مداخل جديدة 

ة والميارات والدعم بالحوافر في إطار من توفير المعرف
والمكافآت. ومفيوم التنمية المينية لمقيادات المدرسية يعبر عن 
إعادة ىندسة الممارسة المينية الواعية، وتشير نتائج الدراسة إلى 
عدم الرضا عن فرص التدريب لمقيادات المدرسية فيي لم تتحقق 

لتنمية بالدرجة الكافية والتي ىي شرط من شروط إعادة ىندسة ا
 .المينية في المدارس

وتجمع األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة     
عمى أىمية تبني مدخل اليندسة اإلدارية في ممارسة العمميات 
اإلدارية، فاتفقت نتائج الدراسة الحالية في معظم المعوقات التي 

[ تقترح ضرورة التنسيق مع الجيات 9] طرحتيا، فدراسة الديين
المعنية في وزارة التربية الكويتية لعقد دورات تدريبية من شأنيا 
التعريف بأسموب اليندسة اإلدارية، وتوضيح األساليب 
واإلجراءات التي تدعم ىذا المفيوم اإلداري وتعزز أىميتو في 

 [ أظيرت قصوًرا في إدارة32المدارس، ودراسة عبد الخالق ]
لعالمية ومقاومة التغيير الثانوية عمى مواكبة التطورات ا المدرسة

واستخدام األساليب التقميدية في االعمال المدرسية، وغياب 
التخطيط العممي السميم بغياب القرار الجماعي، وقصور في 
مشاركة العاممين بالمدرسة في عممية التخطيط مع ضعف كفاءة 

مود البناء التنظيمي بما ال العناصر البشرية في التطبيق، وج
[ فقد 11يسمح بمواجية التغييرات، كذلك دراسة أبو العال ]

أظيرت أن الوضع الراىن لمييكل التنظيمي في المدارس 
االبتدائية يعاني بعض القصور في ميامو، وكذلك فإن الوضع 
الراىن لنظام اإلدارة في المدرسة االبتدائية بأسوان ىو النظام 

ك ضعف في استخدام تقنيات تكنولوجيا المعمومات المركزي وىنا
في العمميات اإلدارية وأن تفعيل دور المشاركة المجتمعية في 
تحقيق التمويل الذاتي لممدارس االبتدائية مازال ضعيفًا، ودراسة 
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[ التي أكدت معاناة إدارة المدرسة الثانوية العامة 34العتربي ]
طي والتنفيذي، مثل: من بعض المشكالت عمى المستوي التخطي

غياب القرار الحكيم، وعدم مشاركة المعممين في اتخاذ القرار، 
باإلضافة إلي وجود قصور لدي إدارة المدرسة في مواكبة 

[ 15التغيرات العالمية في األىداف والوسائل. أما دراسة حممي ]
فقد أظيرت نواحي الضعف، التي تمثمت في غياب القرار الحكيم 

ر اإلداري، والفوضى اإلدارية، والتعميمات غير مع كثرة التغي
الواضحة من اإلدارة، وافتقار المدرسة لقنوات اتصال فعالة بين 
الطمبة والمجتمع، وقصور اإلجراءات المكتبية واإلدارية، وضعف 
االعتمادات المالية، وافتقار القيادات إلى اإلبداع والتحسين 

عمى أىمية إعادة  [35] والتطوير. كذلك أكدت دراسة تركمان
ىندسة عمميات األعمال وقيادة المنظمة نحو التغيير الجذري 
مثل الدعم التنظيمي من اإلدارة العميا، واالستعداد لمتغيير، 
وتمكين العاممين والتعمم التنظيمي، أما دراسة دنس وآخرون 

[ فقد أظيرت أن المنظمات التي يوجد بيا دعم من اإلدارة 36]
ندسة عممياتيا، تسمح بان تؤدى الميام بطريقة العميا إلعادة ى

أسرع وتضيف وضع ىيكمي لعممية إعادة اليندسة وتسيل 
مشاركة واتخاذ القرار من قبل شريحة أكبر من العاممين 
وأوضحت النتائج إن االختالف الرئيس في نجاح أو عدم نجاح 
عممية إعادة اليندسة في المؤسسات كان دعم اإلدارة العميا 

[ التي خمصت إلى 38ية. كذلك دراسة توماس، ومارجريت ]لمعمم
أن إعادة اليندسة تستوجب إجراء تغييرات متنوعة ليس فقط في 
نظم العمل ذاتيا، بل في البنى التنظيمية والنظم اإلدارية، وأي 
شيء يرتبط بالعممية يجب أن يعاد تجديده بشكل متكامل مع 

 .العمميات األخرى
تصور المقترح لمتغمب عمى المعوقات التي السؤال الثاني: ما ال

تواجو إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية في 
 مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية؟

في ضوء ما تم عرضو في اإلطار النظري، والدراسات السابقة،  
والدراسة الميدانية ، توصل الباحث إلى وضع تصور مقترح، 

المعوقات التي تواجو استخدام إعادة ىندسة  لمتغمب عمى

العمميات اإلدارية في المدارس الحكومية في مدينة الرياض 
 :بالمممكة العربية السعودية، ويسير وفق الخطوات التالية

 :أواًل: تحميل الوضع الراىن لممدرسة
من خالل تحميل اإلطار النظري، والدراسات السابقة، والدراسة 

ية، ىناك مجموعة من المعوقات التي تواجو الميدانية الحال
استخدام مدخل إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في المدارس، وتم 

 .استعراضيا سابقا
 :ثانيًا: الحصول عمى دعم اإلدارة العميا

 :ويتم ذلك من خالل ما يمي
االقتناع التام بجدوى منحى إعادة اليندسة والثقة في نتائج  -

 .مدرسةتطبيقو عمى مستوى ال
الرغبة واالستعداد لمتغيير الجذري لمعمميات اإلدارية  -

 .المقصودة
 .االستعداد لتحمل المخاطر ومعوقات التطبيق -
االعتماد عمى فرق العمل الموجية ذاتًيا، ودعم االفراد لمتقدم  -

 .وتحسين الجودة عمى كل المستويات
 .تواجييمتمكين العاممين في المدرسة وتذليل الصعاب التي  -
 .الثقة التنظيمية العالية والتي تشكل حافزا لتحقيق األىداف -
 .الشفافية في نشر المعمومات الالزمة لمتطبيق -

 :ثالثًا: توفير متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
ينبغي عمى اإلدارة العميا توفير المتطمبات التنظيمية والبشرية 

 :يميوالمادية إلعادة اليندسة، وكما 
 :أ. المتطمبات التنظيمية، وتشمل ما يمي

تبني المفاىيم الحديثة من مثل اإلدارة بالمشاركة والمتمركزة  -
حول المدرسة، والتعميم لمفيم واإلبداع، وزيادة تفويض 
الصالحيات لممعممين، وتحول مدير المدرسة من كونو إداريًا إلى 

 .رة المدرسيةكونو ميسرًا وقائدًا لمتغيير ورصد واقع اإلدا
تطوير الموائح والتشريعات بما يحقق الالمركزية وتعزيز اإلدارة  -

  .الذاتية واالستقالل المالي واإلداري لممدرسة
 .توفير إدارة مسؤولة عن إعادة اليندسة في الييكل التنظيمي -
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إعادة بناء ثقافة المدرسة وتنمية الوعي بالتغيير المنشود،  -
 .المطموبة ونشر المفاىيم والقيم

إعادة ىيكمة النشاط المستيدف في المنظمة بما يؤدي إلى  -
 .المرونة والسرعة والدقة في األداء

 .المراجعة المستمرة لضمان حسن األداء -
تحديد العالقة بين إعادة ىندسة القسم المستيدف واألنشطة  -

 .األخرى
 .وجود نظام مرن وفعال لممحاسبية اإلدارية والتعميمية

 :لمتطمبات البشرية، وتشمل ما يميب. ا
كفاءة القيادات المدرسية، وحدوث تحوالت في السموك القيادي  -

 .واإلداري لمديري المدارس
تفعيل دور مجالس اآلباء والمعممين في تدعيم المشاركة  -

 .لمجتمعية لتحسين األداء المدرسي
اإلعداد الجيد لفريق العمل إلحداث التغيير الجذري في  -

 .المفاىيم واألفكار
إتاحة فرص التدريب عمى ميارات استخدام التقنيات الحديثة  -

 .في تحسين أداء العمميات اإلدارية في المدرسة
إقناع وتأىيل األفراد داخل المدرسة لقبول إعادة اليندسة  -

والمشاركة في تنفيذىا، مع شرح مزايا إعادة اليندسة بالنسبة ليم 
 .في األجل الطويل

ناء الثقافة التنظيمية لدى األفراد مثل التكيف مع إعادة ب -
اليندسة والجودة الشاممة والتحول إلى فرق العمل الموجية ذاتيًا، 

 .وتطوير التزام األفراد بخدمة العميل
 وجود دعم من المجتمع المحمي، وتعميق مشاركات المجتمع  -

 .المدني واألىمي في دعم الجيود
 :، وتشمل ما يميج. المتطمبات المادية

وجود بنية أساسية من التقنيات الحديثة كمطمب أساسي لتبني  -
 .مدخل إعادة اليندسة في المدرسة

 .توفير الميزانيات المالئمة لتحقيق أىداف إعادة اليندسة -
 .تصميم نظم فعالة لألجور والمكافآت -

توفير بيئة عمل مناسبة من حيث الموقع، التصميم،  -
 .جييزاتالمساحة، الت

إدخال نظم متقدمة مثل شبكة اإلنترنت واالتصال عن بعد،  -
 .واالعتماد عمى التجييزات اآللية لترشيد الوقت والجيد والتكمفة

 :د. المتطمبات المالية، وتشمل ما يمي
إتاحة الفرصة لممدرسة لقبول التبرعات واليبات والمنح  -

 .المقدمة من المجتمع المحمي
المدرسة صالحية قبول التبرعات واليبات من منح إدارة  -

 .المجتمع المحمي
منح إدارة المدرسة صالحية التصرف في الموارد المالية  -

 .الخاصة بالمدرسة
 .تشجيع المجتمع المحمي عمى تقديم التبرعات المالية لممدرسة -
 .ربط توزيع الموارد المالية لممدارس باحتياجات عممياتيا -
 .من الميزانية لألنشطة التعميمية وضع حجم مناسب -
تفعيل دور المدرسة كمؤسسة إنتاجية ىادفة لمربح من خالل  -

تأجير مرافقيا )المسرح، الفناء، وقاعات الكمبيوتر( في غير 
أوقات الدراسة لممجتمع المحمي مقابل مبالغ رمزية تضاف 

 .لميزانية المدرسة
 :اإلداريةرابعًا: تطبيق عمميات إعادة ىندسة العمميات 

بعد تحميل الوضع الراىن لممدرسة والحصول عمى دعم وتأييد 
اإلدارة العميا وتوفير المتطمبات الالزمة لمدخل إعادة ىندسة 
 :العمميات اإلدارية، تأتي مرحمة تطبيق العمميات، وتشمل ما يمي

تحديد المنطمقات التي تستند عمييا إعادة ىندسة العمميات  . أ
 :ما يمياإلدارية: وتشمل 

 نظامية: وىي عبارة عن الموائح والقوانين ذات العالقة بيذه
العممية. وتأتي أىمية المرجعية النظامية ليتم حصر المعمومات 
الخاصة بالعممية جميعيا، كما ويتم االستعانة بيا عند التفكير 

يحدث تضارب بين الموائح بإعادة ىندسة العممية حتى ال 
العممية، التي تستند إلييا، وتنشد تحقيق ن وطريقة تنفيذ والقواني

غاياتيا كما أن ىذه العمميات تتوافق مع تنامي استشعار 
 .المؤسسات بمسؤولياتيا، وتنامي إلمام األفراد بحقوقيم
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واقعية: تستند إعادة ىندسة العمميات اإلدارية عمى نتائج الدراسة 
إعادة ىندسة  وة التي شخصت المعوقات التي تواجيالحالي

العمميات اإلدارية، وتستيدف ىذه العمميات تعزيز مكامن القوة، 
ومعالجة مكامن الضعف التي كشفت عنيا الدراسة، كما تم 
األخذ بنتائج الدراسات السابقة وأدبيات موضوع الدراسة وبناء 
عمى ذلك يتبين أن التصور انطمق من الواقع واستيدف االرتقاء 

ر بيئة مدرسية قائمة عمى بو لتحقيق األىداف، من خالل توفي
 .تبني االتجاىات الحديثة في اإلدارة

عممية: أضحى منحى إعادة ىندسة العمميات اإلدارية، اتجاىًا 
إداريًا عمميًا لو أصولو وتطبيقاتو، وحظي باىتمام الخبراء 
والباحثين، وُنظمت حولو الندوات والمؤتمرات وورش العمل، 

العربية والعالمية مختمف وتناولتو الدراسات، ونشرت الكتب 
جوانبو وتفصيالتو، مما يؤكد أنو أصبح اتجاىًا عممًيا لو أىمية 

 .بالغة في الرقي بالعمل المؤسسي
تطبيقية: تستند إعادة ىندسة العمميات اإلدارية عمى نجاح 
تطبيقاتو في المؤسسات بمختمف أشكاليا ومنتجاتيا، وتبنتو 

مؤسسات األخرى، وىي المؤسسات التربوية بعد نجاعة في ال
ممارسات وتطبيقات نجحت في سياقات ثقافية متنوعة مما يشير 
إلى اتصافو بالمثالية ويعالج الكثير من المشكالت، وىو ما 

 .يعزز من إمكانية تبنيو في البيئة المدرسية المحمية
تحديد أىداف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية: وتتمثل بما  . ب
 :يمي
يات اإلدارية المدرسية )التخطيط، والتنظيم، تجويد العمم. 1

 (.والتوجيو، والمتابعة والتقويم، وصناعة واتخاذ القرار
 بناء الخطط واإلجراءات، وأدلة العمل المتخصصة لضمان . 2

 .جودة العمميات اإلدارية المدرسية
توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وكافة التسييالت . 3

 .نتجالداعمة لتحسين الم
دعم عمميات االتصال عمى كافة المستويات، وتوفير قاعدة . 4

 .بيانات تتضمن سيولة تبادل المعمومات

نشر ثقافة إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في البيئة . 5
 .المدرسية، وتعزيز الوعي باألدوار المتوقعة لعممياتيا

وضع معايير ومؤشرات أداء تتناسب مع الوصف الوظيفي  .6
 .عمللكل 

مراجعة األداء المدرسي في ضوء األدوار المناطة بالعاممين . 7
 .من خالل معايير وأىداف متفق عمييا

 .تبنى االتجاىات الحديثة في العمل اإلداري المدرسي .8
دعم العمل المؤسسي بما يكفل رفع كفاءة العمميات اإلدارية . 9

 .في البيئة المدرسية
والمادية والتنظيمية الالزمة إلعادة توفير المقومات البشرية . 10

 .ىندسة العمميات اإلدارية في البيئة المدرسية
تجويد المنتج التعميمي ىو اليدف األساسي والمتمثل . 11

 .بالطالب
تطويع البحث العممي إلثراء إعادة ىندسة العمميات . 12

 .اإلدارية
ما آليات تنفيذ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية: وتتمثل ب . ت
 :يمي
نشر الثقافة، حيث يتم تدعيم الثقافة المدرسية من خالل نشر . 1

قناع األفراد بأىمية التغيير  الوعي التربوي في ثقافة التغيير، وا 
التربوي وتبيان إيجابيات إعادة ىندسة العمميات وعقد ورش عمل 
صدار النشرات التثقيفية والمقاءات والزيارات التي  خاصة بذلك، وا 

 .تسييل عمميات إعادة اليندسة من شأنيا
التركيز عمى أولويات العمل التربوي، وتحقيق أىداف إعادة . 2

ىندسة العمميات اإلدارية من خالل التدريب عمى عممياتيا، 
دارة التغيير وال ، وصنع تفكير االستراتيجي، وحل المشكالتوا 

، وتبني االتجاىات االستراتيجيالقرار التربوي، وتبني التخطيط 
لحديثة من مثل تفويض الصالحيات، والثقة التنظيمية، ا

والشفافية، والتمكين االداري، والمشاركة كمفاىيم حديثة الستخدام 
 .اليندسة اإلدارية
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تشكيل فريق العمل المسؤول عن عمميات إعادة اليندسة، . 3
ويتم تحميل البيئة المدرسية وتحديد نقاط القوة والضعف في 

 .ل المشكالت الناتجة عن العممياتاألداء ودراسة وتحمي
دراسة اإلمكانات المادية والبشرية داخل المدرسة لمتعرف . 4

عمى إمكانات التطبيق، ودراسة اإلجراءات وتحميل الوقت 
والتكمفة واألفراد، ورسم الخطط التنفيذية الخاصة بعمميات إعادة 

 .اليندسة لتسييل عمميات الحذف والدمج والتبسيط
جراء تحسينات إضافية عمى اإلجراءات حوسبة . 5 العمميات وا 

اإلدارية، والفنية في المدرسة، واالبتعاد عن النمطية في العمل 
 .اإلداري

عقد لقاءات واجتماعات دورية مع األطراف المعنية وتحديد . 6
جداول األعمال، وتوثيق كافة األنشطة المتعمقة بإجراء تحسينات 

 .عمى اإلجراءات والعمميات
تدعيم الحوار البناء لتحقيق المأسسة من خالل عرض  .7

المقترحات عمى الجية المختصة وصاحبة القرار، ومن ثم 
 .عرض العممية عمى اإلدارة العميا، وأخذ الموافقة عمى تنفيذىا

إجراء التغييرات الالزمة عمى النظم الحاكمة ووضع والوصف . 8
عداد دليل اخاص بالميام بعد الين  .درةالوظيفي، وا 

استثمار الموارد البشرية وتقدير إنجازاتيم، مع الحرص عمى . 9
 .تحقيق االنضباط، وااللتزام بالعمل من خالل تفعيل الرقابة

، سواء صياغة المتطمبات المترتبة عمى عممية اليندرة. 10
أكانت متطمبات ذات عالقة بتعديالت النظام أم توفير إمكانات 

 .مادية أو تقنية، ثم ما يتعمق بأتمتة العمميات
 .تقييم النتائج، واالعتماد العام لكافة العمميات واالنشطة. 11
تحديد مجاالت التطوير المقصودة من عممية إعادة اليندسة  . ث

 :في المدرسة: وتتمثل بما يمي
 .مجال التخطيط في ضوء اليندسة اإلدارية .1
 وضع خطط بديمة لمتعامل مع الظروف الطارئة التي تتعرض  •

 .ليا المدرسة )األزمات( واعتماد التخطيط االستراتيجي
التنمية المينية اإلدارية من خالل مواكبة المستجدات في الفكر  •

 .اإلداري

بالمدرسة لمتوعية عقد الندوات والدورات التدريبية لمعاممين  •
 .بمدخل إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

 .متابعة تنفيذ الخطة وتقويميا •
تحديث مسارات العمل وتفعيل التكنولوجيا لخدمة العمميات  •

 .التخطيطية
مراعاة ما يتوافر من إمكانيات مادية وبشرية متاحة لتحقيق  •

 .التطوير
ومن مجرد مشرف تحويل دور المدير من رئيس إلى قائد،  •

 .مسجل لمنتائج إلى قائد مؤثر ومفاوض ومشارك
 :مجال التوجيو في ضوء اليندسة اإلدارية. 2
توفير دليل إرشادي بالمدرسة يشمل توصيف الوظائف  •

 .الموجودة بيا
توجيو العاممين بالمدرسة نحو العمل بروح الفريق، مما يدعم  •

 .ستوياتتبادل الخبرات ويسيل االتصال في كافة الم
 .توجيو اىتمام مديري المدارس عمى تقديم الخبرات الناجحة •
تنظيم دورات تدريبية لممعممين لمتعرف عمى ما يستجد في  •

 .مجال تخصصيم
التوجيو نحو البحث العممي لمحصول عمى المعرفة من  •

 .مصادرىا المتنوعة لتحقيق النمو الميني لمعاممين في المدرسة
ديدة ألداء الميام المنوط بالعاممين التوصل إلى طرق ج •

 .بالمدرسة القيام بيا
تحسين األداء وتشجيع اإلبداع وتعميق روح االلتزام والمسئولية  •

 .لدى العاممين بالمدرسة
 :التنظيم في ضوء اليندسة اإلدارية. 3
تحديد نوع السمطة الممنوحة لمعاممين لتنظيم الجيود الفردية،  •

 .والجماعية
 .في استخدام أساليب االتصال اإلداري التنويع •
 التحول من التسمسل اإلداري اليرمي لمسمطة إلى التنظيم  •

 .الشبكي
 .تبسيط اإلجراءات وتقميل عدد األخطاء الناجمة عن التكرار •
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مراعاة مقدرات المعممات ومياراتين عند توزيع الميمات مع  •
 .الحرص عمى بناء التفاعل بينين

 .الصالحيات لمعاممين وفق اختصاصاتيمتفويض  •
 .إرساء مجموعة من القيم والمعتقدات الجديدة في العمل •
زالة الحواجز بينيم •  .تمكين األفراد وا 
السعي لمتحسين المستمر لإلجراءات اإلدارية والتقميل من  •

 .األخطاء في العمل
 .إعادة تنظيم العاممين في فرق إدارة ذاتية •
رق العمل لمناقشة خطة تطوير العمل وتقديم تبني أسموب ف •

 .حمول إجرائية لمعالجة مشكالت المدرسة
 .زيادة الثقة التنظيمية في المدرسة •
تحديد المؤىالت والميارات والقدرات الالزمة لشغل الوظائف  •

 .المختمفة بالمدرسة
تطبيق نظام األرشيف اإللكتروني إلدارة وحفظ المستندات  •

 .مينالخاصة بالعام
 :مجال المتابعة والتقويم في ضوء اليندسة اإلدارية. 4
 .متابعة األنشطة وتنفيذ الخطط والقرارات المتخذة •
 .تعدد أساليب الرقابة وأدواتيا نوعًيا وكمًيا •
تحديد متطمبات التدرج ومعايير النقل والترقية لموظائف  •

 .المختمفة
 .العاممين بالمدرسةوضع أىداف واضحة ومعمنة لتقويم أداء  •
وضوح معايير التقويم المتبعة، مع العمل عمى اتخاذ إجراءات  •

تصحيحية في حال وجود اختالف بين األداء الفعمي والمعايير 
 .الموضوعة لألداء

 .الحرص عمى موضوعية عممية التقويم •
وضع نظام رقابي يتصف بالمرونة، من خالل العمل بروح  •

ي ضوء متطمبات العمل المدرسي والتغير النظام وليس حرفيتو وف
 .الذي يطرأ داخل المدرسة

 .متابعة الخطط الدراسية اليومية والفصمية والسنوية لممعممين •
 .تنمية قدرة العاممين عمى النقد وحل المشكالت •
 .ربط نظام الحوافز لدى العاممين بالمدرسة بنتائج تقييم األداء •

 :في ضوء اليندسة اإلداريةمجال صناعة واتخاذ القرار . 5
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمدرسة وتدريب العاممين عمى  •

 .كيفية الدخول عمى شبكة اإلنترنت واالستفادة منيا
تشجيع روح العمل الجماعي والتخمص من الطريقة االنفرادية  •

  .في التفكير
تشجيع تحمل المسئولية والرقابة الذاتية نتيجة المشاركة في  •

 .ناعة القرارص
االستفادة من تقنية المعمومات التي ىي جزء ال يتجزأ من  •

إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في تخيل بدائل وحمول جديدة 
 .لممشكالت

تغير أدوار العاممين في المدرسة من متمقين لألوامر ومنفذين  •
 .ليا إلى مشاركين ليم رأي في اتخاذ القرار

لممعمومات يكون أساسًا لقرارات سريعة بناء نظام متطور  •
 .ورشيدة

تفويض الصالحيات التخاذ القرارات المناسبة دون الرجوع  •
 .المستمر لإلدارة

 .أكثر فعالية بأداءتمكين العاممين والثقة بيم مما يسيم  •
 .الشفافية اإلدارية في كافة الممارسات •
اإلدارية في متابعة وتقييم نتائج إعادة ىندسة العمميات  . ج

 :المدرسة
ترتبط عممية تقييم إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في المدرسة 
باألىداف المخططة والمجاالت المقصودة، من خالل التركيز 
عمى عمميات إعادة اليندسة وطريقة تنفيذىا، مع تشجيع 
العاممين عمى تنمية قدرة العاممين عمى النقد وحل المشكالت. 

 :قييم توافر ما يميوتتطمب عممية الت
اعتماد التقييم عمى مصادر متعددة، ومشاركة جميع ذوي  •

 .العالقة، مع التركيز عمى األداء
وجود قنوات تواصل مع الموظفين لنقل المعمومات اليامة  •

 .بشكل دوري ومستمر
عممية التقييم يجب ان تكون مستمرة ومتتابعة ومتعددة  •

 .الجوانب وفي كافة المراحل
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ظيار درجة عالية من االلتزام بتطبيق تن • مية التقييم الذاتي وا 
 .المعايير

وضع مؤشرات لمكشف عن الفجوة بين األداء الحالي  •
 .والمرغوب فيو لدى كافة العاممين بالمدرسة

 .ربط عممية التقدم في األداء بنظام فعال لممكافآت •
بالتكاليف ربط من إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في المدرسة  •

 .في الوقت والمال والجيود المبذولة
حصر االنحرافات عن المعايير واألىداف المخططة ليا  •

 .وتصحيح المسارات كمما تتطمب ذلك
 التوصيات. 6

 :في ضوء النتائج توصي الدراسة بما يمي
نشر ثقافة مدخل إعادة ىندسة العمميات اإلدارية لدى القيادات  •

 .اإلداري المؤسسي التربوية لتطوير العمل
مراجعة الييكل التنظيمي بصورة دورية لمبعد عن االزدواجية  •

 .في األدوار وتقميل البيروقراطية اإلدارية
توفير دورات تدريبية عمى عمميات إعادة ىندسة العمميات  •

اإلدارية، ىادفة إلى تنمية الميارات والمعارف التي يحتاجيا 
 .العاممين فعميًا لتطوير أدائيم

تمكين مديري المدارس من السمطات الكافية إلحداث التطوير  •
 .والتحسين المنشود

توفير بيئة عمل مناسبة من حيث الموقع والتصميم والمساحة  •
 .والتجييزات التدريبية

دعم اإلدارة العميا إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية متطمب  •
 .أساسي لتسييل الميمات

المقترح لممارسة العمميات اإلدارية في ضوء اعتماد التصور  •
 .اليندسة اإلدارية

توفير الميزانيات المناسبة لتحقيق أىداف إعادة ىندسة  •
 .العمميات اإلدارية

 العمل عمى مراجعة القوانين والتشريعات لتعديميا بما يسيم  •
عادة بناء العمميات اإلدارية في المدرسة  .اإلبداع وا 

أخرى حول إعادة اليندسة اإلدارية تتناول إجراء دراسات  •
متغيرات جديدة، وعمى مجتمعات أخرى غير التي تم تطبيق 

 الدراسة عمييا.
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A PROPOSED PERCEPTION TO OVERCOME 

THE OBSTACLES FACING RE- 

ENGINEERING ADMINISTRATION 

METHOD IN PUBLIC SCHOOLS IN SAUDI 

ARABIA 

AHMAD FATHY ABU KRAIM 

King Saud University 

College Of Education 

ABSTRACT_ The study aimed to identify the obstacles of using Re- engineering administration 

method in public schools government in Riyadh, Saudi Arabia, from the pointview of school 

principals, and to conceived A proposed Perception to overcome the obstacles facing Re- 

engineering administration, the study has adopted a descriptive analytical method, then 

researcher used a questionnaire study tool, the study population consisted of all secondary school 

principals in Riyadh, The study results showed impediments to the use of Re- engineering 

administration at the entrance to the practice of administrative processes as a whole was 

moderately, the researcher prepared applied a proposed perception to overcome the obstacles, the 

study suggested a number of recommendations, the most important: to work on spreading the 

culture of administrative engineering in the entrance the school culture, and embrace and adopt 

the proposed perception to overcome the obstacles in the light of administrative engineering.  

KEYWORDS: Re- engineering administration. 

 

 

 

 

 

 

 


