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  اإلهداء
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  أخوتي وأخواتي؛ وفقهم اهللا ،الذين قاسموني مشقة العلم

أبناء ........محمد  ،عرين ،أبرار ،شيماء ،دعاء ،ليلى ،إلى زينة الحياة وجمالها

  ؛ حماهم اهللا وحفظهم من كل سوء  يوسف قيشقي

وأنا على أبواب  ، رافالً ،مكرماً  بمنزلنا الذي حّل األمل الحب و إلى برعم

جعله اهللا من أبناء السعادة والخير  ؛ ابن شقيقي محمد........... المناقشة، مراد 

   وأقر به عيون أهله ووطنه

الئي زم ،رعايةالفرعوهم حق  ،بفلذات أكبادهم إلى الذين دفع الناس إليهم

  وزميالتي؛ حفظهم اهللا

الطلبة األعزاء ؛ رعاهم  ،بشائر النصر ،طالئع الفجر ،بناة المستقبل ،إلى رواد الغد

  اهللا

  

  إلى كل هؤالء أهدي هذه الرسالة

  

  

  
  

  

  

  



 
ث

  

  الشكر والتقدير

لجزيل وعظيم االمتنـان  يسعني إال أن أتقدم بالشكر ا ال ،بإتمام هذه الرسالة اهللا علّي مّن أنبعد 

وأخص بالـذكر الـدكتور علـي     ،مإلى الذين وقفوا إلى جانبي بمساعدتهم وتوجيهاته ،والعرفان

بوقتهما وجهـدهما و   ولم يبخال علّي ،أشرفا على هذه الرسالة لذينحبايب و الدكتور حسن تيم ال

ات القيمـة حـول هـذه    مالحظالوالتشجيع وأمداني ب ،واآلراء السديدة ،قدما لي الدعم واإلرشاد

، لما تميزا  به من علم وفير ومعرفة غزيرة ، وسداد رأي، وحسن توجيه ، ومعين عذب الرسالة

دائم العطاء، مما وقفا بجانبي طوال هذه الرحلة العلمية وأضاءا  دربي وسهال ما أغلق علـّي ،  

بفضـل اهللا تعـالى    فكتب لهذا العمل أن يخرج إلى حيز الوجود وينضم إلى قوائم البحث العلمي

    .أوالً  ثم بإرشادهما، أدامهما اهللا ذخراً للعلم والعلماء وأكثر من أمثالهما 

 كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان والتقدير إلى األستاذين الكريمين عضوّي لجنـة النقـاش  

كتور الفاضل  الممتحن الخارجي من جامعة القدس  والد" أحمد فهيم جبر"الدكتور الفاضل  األستاذ

الممتحن الداخلي من جامعة النجاح الوطنية اللذين وافقا على مناقشة هذه الرسـالة،  " عبد عساف"

   .فذلك شرف لي وتتويج لبحثي لما تميزا به من دراية وعلم غزير

االمتحانات في وزارة التربية نائب مدير بالشكر لألستاذ علي حامد  أتقدم وال يفوتني أن 

على ما بذل من جهد من أجل تسهيل مهمتي في مديريات التربية والتعلـيم فـي    ،ليوالتعليم العا

إلى األخ الدكتور علي أبـو   والتقدير  وأتوجه أيضاً بالشكر والعرفان ،محافظات الضفة الغربية

المدارس الذين تكرموا  إلى جميع مديري ومديراتعلي على مساعدته الدائمة والشكر الموصول 

  . الستبانة بإجابة أسئلة ا

  

  

  

  



 
ج

  

  

  إقرار

درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلداريـة   :ة الرسالة التي تحمل العنوان/ة أدناه، مقدم/أنا الموقع

من وجه نظر ،في تحسين العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

  المديرين والمديرات

  

ا هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إنم ،الرسالةما اشتملت عليه هذه أقر بأن 

أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب  إليه حيثما ورد، وان هذه الرسالة ككل،

  .علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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المتابعة والتقويم فـي ضـوء    و ،التوجيه في ضوء الهندسة اإلدارية و، ضوء الهندسة اإلدارية

 ،االتصال في ضوء الهندسة اإلداريـة  و ،الرقابة في ضوء الهندسة اإلداريةو، الهندسة اإلدارية

  .اتخاذ القرار في ضوء الهندسة اإلداريةو

فهي قابلـة  ) 0.909(معامل الثبات الكلي لألداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا إلى  وقد بلغ

  .ومناسبة ألغراض البحث العلمي

 ،والنسـب المئويـة  ، وقد تم معالجة البيانات إحصائياً باستخدام المتوسـطات الحسـابية  

  .للمقارنة البعدية "شيفيه "واختبار ،وتحليل التباين األحادي ،لمجموعتين مستقلتين) ت(واختبار 

   :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

 اإلداريةالعمليات  ممارسة  في اإلداريةالدرجة الكلية لدرجة استخدام أسلوب الهندسة أن 

كانت   ،من وجهة نظر المديرين والمديرات ،في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

  .%)80.4(الستجابة المبحوثين عليها إلى  إذ وصلت النسبة المئوية ،مرتفعة جداً

في درجة استخدام أسلوب  )α = 0.05(عند مستوى الداللةد فروق ذات داللة إحصائية ال توج - 

في المدارس الحكومية في محافظات الضفة  اإلداريةالعمليات في ممارسة  اإلداريةالهندسة 

، ومستوى المدرسة ،الجنس اتمن وجهة نظر المديرين والمديرات، تعزى لمتغير ،الغربية

  .والتخصص
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في درجة استخدام أسلوب ) α = 0.05(عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية فروق توجد _

في المدارس الحكومية في محافظات الضفة  اإلداريةالعمليات ممارسة في  اإلداريةالهندسة 

، التخطيطلعلمي، في مجال من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير المؤهل ا ،الغربية

   .)من بكالوريوس علىأ( مؤهلولصالح حملة 

في درجة استخدام أسلوب ) α = 0.05(عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية  توجد فروق - 

في المدارس الحكومية في محافظات الضفة  اإلداريةالعمليات  ممارسةفي  اإلداريةالهندسة 

أكثر من (الخبرة اإلدارية ولصالح  لمديرات، وفق متغيرمن وجهة نظر المديرين وا ،الغربية

  .)سنوات 10

   :أوصت الباحثة بعدة توصيات أهمها ،وفي ضوء نتائج الدراسة

ممارسة في  ،ومتطلبات استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية ،ضرورة توفير جميع عناصر - 

  . العمليات اإلدارية

 ،العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية ممارسةضرورة اعتماد أسلوب الهندسة اإلدارية في  - 

  .اإلدارية تالعمليا ةوالتحقق من جود
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 الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  .المقدمة -

  .مشكلة الدراسة -

  .أهداف الدراسة -

  .أهمية الدراسة -

  .أسئلة الدراسة -

  .فرضيات الدراسة -

  .حدود الدراسة -

  .مصطلحات الدراسة -
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  صل األولالف

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  :مقدمة

اإلنسان اليوم في عالم غير مستقر، ودائم التغيير، نظراً لما يشهده مـن موجـات   يعيش 

فـي مختلـف المجـاالت علـى     متتالية من متغيرات، وتحديات، وتطورات سريعة، ومتالحقة، 

ـ المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي،  رار، البحـث المسـتمر   ما يتطلب  األمر من متخذي الق

لتعرف المتغيرات والتحديات التي تواجه المنظمات فـي القطـاعين العـام والخـاص، وذلـك      

لمواجهتها دون االصطدام بهذه التحديات وما تحمله من عواقب إيجابية أو سلبية قد تـؤثر فـي   

دارة، وجود  تلك المنظمات بشكل أو بآخر، لذا أصبح لزاماً علـى المهتمـين والمعنيـين  بـاإل    

، والتعامل معهـا، واألخـذ بالمفـاهيم    تلك المتغيراتالتحرك السريع والتخطيط الواعي لمواكبة 

الحديثة في اإلدارة إليجاد نظم جديدة فاعلة، لالرتقاء بمسـتوى األداء، والخـدمات، ولتحقيـق    

  .  الجودة، والتميز، وتحقيق قدرات تنافسية تتفوق على اآلخرين

ظمات إلى إحداث التغيرات الالزمة للتكيف مع التطورات العميقـة  بناء عليه، تسعى المن

التي تحدثها تحديات العولمة،والثورات المتالحقة لتكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت، وهـذا    

بالتالي يحتم على كل منظمة ترغب في البقاء، أو تريد زيادة في مقدرتها التنافسية، العمل سريعاً 

عتقاداتها، وإعادة التفكير بكل أنشطتها، وقد أدت هذه التحديات إلى تبني على تغيير ممارساتها وا

المنظمات مفاهيم إدارية جديدة للتكيف مع هذه المتغيرات، ولردم الفجوة بين ما هي عليه، ومـا  

  ).2009عباينة، والطويل، (يجب أن تكون 

طورات في الفكر كما وتشير الدراسات الحديثة المهتمة بتطوير المنظمات، إن أحدث الت

اإلداري المعاصرهو إنتاج مفاهيم وممارسات جديدة إلدارة المنظمات، ولعل من أبرزها الهندسة 

  ). Paper&Change,2005(اإلدارية مثل دراسة بيبر وتشانغ 
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والهندسة اإلدارية،أو إعادة هندسة العمليات اإلدارية، مفهوم إداري جديد ظهر فـي التسـعينيات   

الجودة بصفة مستمرة من خالل التركيز على حاجات المستفيد، وقد أخذ هـذا  يهدف إلى تحسين 

  ).2004العتيبي، الحمالي، (المفهوم في االنتشار بشكل سريع بين القطاعين الخاص والحكومي 

وينصب أساساً على تحسين العمليات الخاصة بالمنظمة، كما ويعنـى بإحـداث تغييـر    

بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقـة فـي ضـوء     جذري في بعض أو كل عمليات المنظمة،

  ). ,1997Thomes(المعايير األساسية لألداء 

كما و يهدف إلى إحداث تغيير جذري وسريع في منظمات األعمال، من خـالل إعـادة   

تصميم العمليات االستراتيجية، والسياسات، والهياكل التنظيمية، والقيم واالفتراضات بشكل غيـر  

  ).2007,مصطفى ( تقليدي

وذلك من خالل إدارة العمليـات  , وتهتم إعادة هندسة العمليات اإلدارية بالتكامل الوظيفي

داخل المنظمة التي تركز على حاجات العمالء الخارجيين بوساطة مجموعة من العـاملين ذوي  

وباستخدام المعلومات المناسبة التـي  , ويعملون معا من أجل انجاز مهمة محددة, مهارات متنوعة

تهتم بالتكامل األفقي للوظائف داخل المنظمـة        , حتاجونها أي إن إعادة هندسة العمليات اإلداريةي

)Daven Port  1993 .(  

ترى الباحثة وفي اإلطار ذاته، أنه أصبح من الضروري مسايرة األسلوب المتبـع فـي   

ويعتبر أسلوب الهندسـة   المجاالت اإلنتاجية، واالقتصادية، للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها

والقت قبوالً كثيراً واهتمامـاً متزايـداً فـي    , اإلدارية أحد االتجاهات التي فرضت نفسها وبقوة 

السنوات األخيرة، كاتجاه إداري متطور، لما يحققه من فوائد إدارية وتنظيمية، وربحية، وتنافسية 

التـي  , والمواصـفات , لمعـايير تعود على المؤسسات عند تطبيقها، إذ يعتمد على مجموعة من ا

تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات في القطاعات اإلنتاجية والخدماتية، وتنمية الموارد البشـرية  

والتدريبية ضمن ما هو متاح من إمكانيات، وباستخدام الوسائل واألدوات المختلفة لقياس ومتابعة 

  .ما يطرأ من تحسين على جودة المنتج أو الخدمة
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غير حاصل ال محالة، بفعل متطلبات المرحلة القادمة من حياة البشرية جمعاء، فمـن  وبما أن الت

الضروري أن يبدأ التغير وبطريقة علمية منظمة في كافة مسـتويات اإلدارة والممارسـة فـي    

المجتمع، وخاصة ما يرتبط منها بالتعليم،  حتى يخرج مواطناً قادراً على الفعل والتعامـل مـع   

لم تتحدد مالمحها بعد، يكـون فيهـا مكـان يليـق بنـا        , في مرحلة قادمة متغيرات متسارعة

  ).2002أركارو، (

، أن قطاع التعليم عامة والمدرسي خاصة، بحاجـة إلـى إعـادة    )2002(كمال   ويؤكد

النظر بأهدافه، وبرامجه، وهياكله اإلدارية التنظيمية، ليطور مهامه ووظائفه، ويجـّود خدماتـه   

بها إلى مستوى عال من الجودة، ليوائم الحاجات والمستجدات لكـي يـنهض   ومنتجاته للوصول 

  .بالمجتمع عن طريق التنمية والتطوير

، أن المنظمات التي تبنت إعادة الهندسة، قامت بـالتخلص مـن   ) 2003(ويشير حلمي 

طرقها القديمة في معالجة األمور، وبدأت بفكر ورؤى جديدة، وحققت نجاحات كثيرة، وتحسـيناً  

لألداء في مؤسسات األعمال والخدمات والتعليم، ما حفزه على االقتـراب مـن هـذا المـدخل     

  .واستخدامه في المنظمات التعليمية لتحسين أدائها

، أن استخدام مدخل إعادة هندسة العمليات خطوه نحو إيجـاد  )1998(السلمي  ويضيف

تعليم، وأن الخبرات المستفادة مـن  طرائق وسبل أكثر فاعلية،لتناول المشكالت التي يعاني منها ال

مناهج إعادة هندسة عمليات التعليم تزود المهتمين بتحسين التعليم بمناظير جديدة، لمواجهة حالة 

التردي المؤسسي في المؤسسات التعليمية، الن تحسين األداء وتطوير هذه المؤسسات لـم يعـد   

ارها،  ولكنه أصبح شرطاً جوهريا إلمكان أمراً اختيارياً تلجأ إليه اإلدارة أو تنصرف عنه باختي

  .بقاء المنظمة وعدم إخفاقها

ويجدر بنا القول،  ونتيجة للصعوبات والتحديات التي تواجهها المنظومة التعليميـة فـي   

فلسطين، بأنه أصبح لزاماً عليها اتخاذ الترتيبات الالزمة لمواجهة هذه التحديات فهـي مطالبـة   

ة اإلدارية داخل مؤسساتها التعليمية للتخلص من النمط التقليـدي  بضرورة تطبيق أسلوب الهندس

في التخطيط والضبط والنمو واالتجاه بأن تتبنى السرعة، واإلبداع، والمرونة، والجودة، والخدمة 

  ).1997، نعبد المحس(السريعة، وال يتحقق ذلك إال بوجود الطلبة، والمنافسة، والتغيير 
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هذا األسلوب يتم تحفيز العاملين  في المؤسسـات التعليميـة   وتعتقد الباحثة أنه بتطبيق 

لإلبداع في أدائهم، والتخلص من كل قيود البيروقراطية، والتكرارية، والنمطية، والنظـر إلـى   

األمور المحيطة بأعمالهم نظرة منظومية تساعد على تفجير الطاقات اإلبداعية الكامنة فـي كـل   

التعليم وسوق العمل، الن المنظمات التعليمية هي الرئيس فـي  فرد، وإتاحة الفرصة لالنتقال بين 

المجتمع،  وتمد كافة المنظمات بالكوادر البشرية القادرة على العمل بكفاءة والتعامـل الفـوري   

اإلبداعي مع أية مشاكل قد تطرأ داخل المنظمة أو خارجها، وبتطبيقها لهـذا األسـلوب أيضـاً    

سسات خدمية، إلى مؤسسات خدمية استثمارية تقدم خـدماتها  تتحول المؤسسات التعليمية من مؤ

في إطار هندسة التنمية البشرية بما يحقق طفرات هائلة في معـدالت ومسـتويات أداء الطلبـة    

  .  والعاملين بها

ويحظى التعليم في فلسطين باهتمام متزايد من قبل المخططين والقادة التربـويين منـذ   

، ويأتي هذا االهتمام وال يـزال  1994العالي مسؤولية التعليم عام  تسلمت وزارة التربية والتعليم

لبناء ما تم تدميره من جانب االحتالل اإلسرائيلي، إذ يعتبر قطاع التعليم من أبرز القطاعات التي 

شملتها الممارسات اإلسرائيلية التعسفية، نظراً للدور الذي يلعبه هذا القطاع في تـاريخ الشـعب   

وإلى اآلن تركز العمل على بناء الحد األدنى من متطلبات إيجاد قطاع   94ذ عام الفلسطيني، ومن

بادرت الوزارات  2000ومنذ عام . تعليمي قادر على توفير  الحد األدنى من الخدمات التعليمية

وكان من أهـم  . بإدخال مفهوم تطوير قطاع التعليم من خالل تبني مفهوم التخطيط االستراتيجي

  .األولى لتطوير قطاع التعليم ةالخطة الخمسي نتائجه إصدار

رغم حداثة التجربة الفلسطينية، استطاعت الوزارة ومن خالل تكامل العمل بين الخطـة  

، النهوض بالقطاع التعليمي من خالل 2005-2001التطويرية األولى  ةالطارئة والخطة الخمسي

ـ   وث، والمجتمـع الـدولي، وقـد      الشراكة مع المجتمع المحلي، والقطاع الخاص،  ووكالـة الغ

تمخض عن هذا العمل العديد من االنجازات، من أبرزها بناء المنهاج الفلسطيني، كمـا بـادرت   

ومن أهم سماتها تحسين وتطـوير نوعيـة    2012-2008الثانية  ةالوزارة بوضع الخطة الخمسي

فته العربية،  واإلسالمية، التعليم،  بهدف تهيئة إنسان فلسطيني يعتز بدينه، وقوميته، ووطنه، وثقا

ويسهم في نهضة مجتمعه، ويسعى للمعرفة واإلبداع، ويتفاعل بايجابية مع متطلبـات التطـور   

وزارة التربية والتعلـيم  (وقادر على المنافسة في المجاالت العلمية والعملية  العلمي والتكنولوجي

  ).2005العالي الفلسطينية،
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رسة حكومية أساسية في احدى محافظات الضفة ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة في مد

الغربية، واطالعها على النظم اإلدارية الجديدة وتأثيرها في العملية التعليمية، وإيمانهـا الجـاد   

والعميق بأهمية التغيير والتحسين لتحقيق الجودة والنوعية في التعليم، تشير  إلى أن المدرسة هي 

هي تعد أساس التغيير والتطوير التربوي ومركز االنطـالق  التربوي، و رالوحدة األساسية للتغيي

إلحداث التطوير والتحسين المتالحقين، بطريقة ناجحة ومتميزة، وهذا يتوقف على ما يتمتع بـه  

ولعل أهم تلك . مدير المدرسة كقائد إداري وتربوي من مهارات، وقدرات، وخلفيات علمية غنية

ع اآلخرين، وفهم حاجاتهم، وتحفيـزهم علـى اإلبـداع    المهارات هي الكياسة، وحسن التعامل م

لذا يتحتم عليـه  . واالبتكار والتطوير المستمر،  ومالحقة المستجدات المتالحقة في مجال التربية

إعادة التفكير في كل شيء، بحيث يشمل نوع العمل والمهارات التي يحتاجها، وكيفيـة تحسـين   

س خطة العمل التي يسير عليهـا، وجـودة الخـدمات    وقياس األداء، واألدوار التي يؤديها، وأس

  .والمخرجات التي يحتاجها سوق العمل

وإلجراء التحسين والتغيير، ال بد من التقييم الذاتي للمدرسة بحيث يشمل تحليـل نقـاط   

الضعف والقوة،  وتحليل المجاالت التي يجب إجراء تغيير وتطوير عليها، مـع األخـذ بعـين    

اخلية والخارجية والمشاركة المجتمعية، الن المهمـة الرئيسـة واألساسـية    االعتبار العوامل الد

للمدرسة المعاصرة، هي البقاء متقدمة ومتفوقة على التغيير ومحاولة للخروج بالقوالب القديمـة  

  ).2006,المعايطة (وجعلها في وضع يتالءم مع مؤسسات المجتمع 

هو العمل علـى تكـوين المجتمـع    كما أن من أهم االتجاهات إلعادة هندسة المدارس، 

، وهنا تدعو الضرورة إلـى البحـث   ) Davies and Ellison, 2001(المدرسي الدائم التعلم 

والكشف عن ممارسة  العمليات اإلدارية في المدرسة من خالل تبني أساليب ومناهج علمية أكثر 

المؤسسي، وتدعو إلى فاعلية، وقادرة على التعامل، ومواجهة المخاطر ومواجهة حاالت التردي 

  .التحسين والتطوير،  وصوالً إلى تحقيق الجودة والنوعية

ويؤمل أن تفيد هذه الدراسة مديري المدارس ومديراتها، والمعلمين والمعلمات وصانعي 

القرار التربوي ومن لهم عالقة بتطوير التعليم في فلسطين، ويكون هذا المدخل الحديث مـدخالً  

ية، ليحقق الكفاءة ويزيد في اإلنتاجية، ويسعى بصورة أفضل إلى تحقيـق  يثري األساليب اإلدار

األهداف التربوية المنشودة للحاضر والمستقبل، ويكون قادراً على مواجهة التحـديات الداخليـة   

  .والخارجية
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  :مشكلة الدراسة

تنطلق الباحثة في إجراء هذه الدراسة مـن خـالل اطالعهـا علـى األدب التربـوي      

المتعلقة بهذه الدراسة التي أوصت بضرورة تطبيق أسلوب الهندسـة اإلداريـة فـي     والدراسات

المؤسسات التعليمية،  لتلبية خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، والتي أصبح تطبيقها ضرورة 

بنـي  )  ( 2003حلمـي،  (، )1997عبدالمحسن، (، )1998السلمي، (ملحة في مؤسسات التعليم 

  ).2009,عيسى

وتقرير التنميـة اإلنسـانية   ) 2008(يشير كل من تقرير البنك الدولي عن التعليم  كما و

إلى وجود فجوات بين ما حققته األنظمة التعليمية في الوطن العربي، وبين مـا  ) 2002(العربية 

تحتاجه المنظمة لتحقيق أهدافها اإلنمائية الحالية والمستقبلية، وأن األمل في منهجيات اإلصـالح  

مية ضئيل ما لم يتم االعتماد على منهجيات إصالح واقعية تعزز العالقـة بـين المؤسسـة    التعلي

التربوية والمجتمع المحلي، وتحدث إصالحاً حقيقياً، باإلضافة إلى النقد الشديد للعمليات اإلدارية 

  ).2009الديحاني،(داخل المنظومة المدرسية، واعتبارها عمليات مختلة في كثير من المجتمعات 

ومن خالل خبرة الباحثة المتواضعة في الميدان والمالحظة المباشرة، واطالعهـا علـى   

المناقشات وورش العمل التربوية،والمقابالت الشخصية، والدراسة الميدانيـة،  وتحليـل البيئـة    

المدرسية، تبين وجود فجوة بين النتائج المتحققة فعالً من المدارس الفلسـطينية، وبـين النتـائج    

ة واآلمال المعقودة عليها بالرغم من إدخال العديد من التغيرات وخاصة في ظل السلطة المرغوب

  .وحتى اآلن 1994الوطنية منذ عام 

باإلضافة إلى االنتقادات التي توجه إلى تدني جودة ونوعية المخرجات التعليمية، وعـدم  

سوق (لتعلم لحاجات مواءمة مخرجات التعلم مع متطلبات خطط التنمية، وعدم مناسبة مخرجات ا

ما يوجب على المؤسسات التعليمية أن ترفع من جودة أنظمتها، من خالل تبنيها مـدخالً  ) العمل

من مداخل التطوير اإلداري، بما يتيح أداة التغيير فيها بشكل فاعل للتغلـب علـى مشـكالتها،     

في الفكـر اإلداري   وعليه يكون أسلوب الهندسة اإلدارية هو أقرب المداخل، ألنه يساير التطور

ويشجع المبادأة، واالبتكار، وال يتم ذلك إال من خالل جهود دائبة لتحقيق الفاعلية،  والكفاءة، في 

نواتج عمل المنظومة المدرسية بطريقة أسهل وأسرع، من حيـث جـودة المخرجـات، وقلـة     

  .التكاليف، ورضا الطالب وأسرته
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اإلدارة والوزارة، وتجاهل حقيقة أن المدرسة هـي  والعتبار المدرسة الوعاء التنفيذي لقرارات 

الوحدة األساسية في تنظيم التعليم، وهي المسؤولة باعتبارها خط المواجهـة المباشـر فـي أداء    

، معبد المـنع (العمل التعليمي، ولنجاحها في هذا العمل  فغنها بحاجة إلى صالحية اإلدارة الذاتية 

1997.(  

- 2008(زارة التربية والتعليم العالي للخطـة الخمسـية الثانيـة    وانطالقاً من انتهاج  سياسة و

والتي تدعو إلى تطوير وتحسين جودة ونوعية التعليم، بهدف تهيئة انسان فلسطيني يعتز ) 2012

  .بدينته وقوميته ووطنه  وقادر على مواكبة التغيير

وب الهندسـة  ما درجة استخدام أسل: وقد تمثلت مشكلة البحث في السؤال الرئيس اآلتي

اإلدارية في ممارسة العمليات اإلدارية داخل المدارس الحكومية، في محافظات الضفة الغربيـة،  

  من وجهة نظر المديرين والمديرات ؟

  :أهداف الدراسة

التعرف إلى درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات اإلدارية فـي   .1

 .الغربية، من وجهة نظر المديرين والمديرات المدارس الحكومية في محافظات الضفة

في ممارسة العمليات اإلدارية في  التعرف إلى معوقات استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية .2

 .المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظر المديرين والمديرات

ومسـتوى المدرسـة،    الجنس، المؤهل العلمي، والخبرة اإلداريـة، (بيان أثر المتغيرات  .3

 .في استجابة المديرين والمديرات) والتخصص، والمحافظة

محاولة وضع تصور مقترح لممارسة العمليات اإلدارية باسـتخدام أسـلوب الهندسـة     .4

اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظر المـديرين  

 .والمديرات
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  :أهمية الدراسة

راسة في أنها تتناول موضوعاً حيوياً، له تأثير كبير في نجـاح وفاعليـة   تكمن أهمية الد

  :المؤسسات في بلوغها ألهدافها،عالوة على أن نتائجها ستساعد في األمور اآلتية

تزويد القيادات التربوية بالمعارف، والقدرات، والخبرات، الالزمة لممارسـة العمليـات    -1

نب الهدر في الوقت، والمـوارد، والطاقـات   اإلدارية، وذلك من خالل التعرف إلى جوا

  .الذهنية والمادية، ومن ثم التخلص منها

 .توفر هذه الدراسة أداة للبحث قد تكون مفيدة للباحثين في هذا المجال -2

تأمل الباحثة أن تتيح هذه الدراسة الفرصة لمديري المدارس ومديراتها  للتميز بالمهنيـة   -3

الرؤية وعدم االزدواجية من خـالل اإلفـادة مـن    اإلدارية،وليس التعليمية، وبوضوح 

 .نتائجها

تبرز أهمية الدراسة أيًضا في كونها تفتح الباب لمزيد من الدراسات واألبحـاث التـي    -4

من الدراسـات المحـدودة   _ على حد علم الباحثة_ تتناول مجال الهندسة اإلدارية ألنها 

 .عتبر كينونة المدرسةالتي تناولت إحداث ثورة في العمليات اإلدارية التي ت

ستعمل الدراسة على إثراء موضوع البحث، من خالل التعرف إلى معوقـات تطبيـق    -5

أسلوب الهندسة اإلدارية، ووضع تصور مقترح لممارسة  العمليات اإلدارية في ضـوء  

 .استخدام الهندسة اإلدارية

  :أسئلة الدراسة

  : تحددت مشكلة الدراسة  بالسؤال الرئيس اآلتي

ة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليـات اإلداريـة فـي المـدارس     ما درج-

  .الحكومية في محافظات الضفة الغربية،  من وجهة نظر المديرين والمديرات ؟
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  : األسئلة الفرعية اآلتية سوينبثق عن السؤال الرئي

العمليات اإلداريـة  هل توجد فروق في درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة   -

في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظر المديرين والمديرات تبعـاً   

  . لمتغير الجنس؟

هل توجد فروق في درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات اإلدارية في  -

ر المـديرين والمـديرات  تبعـاً     المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظ

  المؤهل العلمي؟  لمتغير

هل توجد فروق في درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات اإلدارية في  -

المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظر المـديرين والمـديرات تبعـاً     

  .؟ الخبرة  اإلدارية لمتغير

وق في درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة  العمليات اإلدارية في هل توجد فر-

المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظر المـديرين والمـديرات تبعـاً     

  .مستوى المدرسة؟ لمتغير

رية في هل توجد فروق في درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات اإلدا -

المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظر المـديرين والمـديرات  تبعـاً     

  .التخصص؟ لمتغير

هل توجد فروق في درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة لعمليات اإلدارية في  -

مـديرات  تبعـاً    المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظر المـديرين وال 

  .؟ موقع المديرية لمتغير

  :فرضيات الدراسة

  :سعت الدراسة إلى فحص الفرضيات الصفرية اآلتية

فـي متوسـطات   )   α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    -

استجابات المديرين والمديرات،  في درجة استخدام أسلوب الهندسـة اإلداريـة فـي ممارسـة     
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عمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظر المديرين ال

  .والمديرات تبعاً لمتغير الجنس

في متوسطات استجابات )  α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

ي ممارسة  العمليات اإلدارية المديرين والمديرات، في درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية ف

من وجهة نظر المديرين والمـديرات تبعـاً   , في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

  .لمتغير المؤهل العلمي

فـي متوسـطات   )   α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    -

وب الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات استجابات المديرين والمديرات، في درجة استخدام أسل

اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربيـة، مـن وجهـة نظـر المـديرين      

  .والمديرات تبعاً لمتغير الخبرة اإلدارية

فـي متوسـطات   )   α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    -

ت، في درجة استخدام أسلوب الهندسـة اإلداريـة فـي ممارسـة      استجابات المديرين والمديرا

العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظر المديرين 

  .والمديرات تبعاً لمتغير مستوى المدرسة

ات في متوسطات استجاب)  α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

المديرين والمديرات، في درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة  العمليات اإلدارية 

في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظر المديرين والمديرات تبعـاً  

  .لمتغير التخصص

توسطات استجابات في م)  α=  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

المديرين والمديرات، في درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات اإلداريـة  

في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظر المديرين والمديرات تبعـاً  

  .لمتغير  موقع المديرية
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  :حدود الدراسة

  :تحددت الدراسة باألبعاد اآلتية

فـي   تم إجراء الدراسة على المديرين والمديرات العاملين في المدارس الحكومية :لبعد البشريا

  .جميع محافظات الضفة الغربية

  .تم إجراء الدراسة في المدارس الحكومية في جميع محافظات الضفة الغربية :البعد المكاني

  .2009/2010عام الدراسي تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني لل :البعد الزماني

تحددت نتائج الدراسة بإستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة والتـي   :البعد األدائي 

  . أعددت لهذه الدراسة

 مصطلحات الدراسة

هي إعادة التفكير بصورة أساسية وإعـادة التصـميم    :Re- engineering: الهندسة اإلدارية

ي المنظمات لتحقيق نتائج تحسـين أساسـية فـي مقـاييس األداء     الجذري للعمليات الرئيسة  ف

 ,Hammer and Champy(العصرية للخدمة، والجودة، والتكلفة،  وسـرعة انجـاز العمـل    

1993.(  

وسـيلة إداريـة    :الخاص بالبحث هندسة اإلداريةللالتعريف اإلجرائي  وتتبنى الباحثة 

س،في البناء التنظيمي للعمليات اإلدارية، منهجية تقوم على إحداث تغيير جذري، مخطط ومدرو

وتعتمد على إعادة هيكلية وتصميم العمليات اإلدارية والهيكل التنظيمـي، والتـي تركـز علـى     

الكفاءات الجوهرية للمدرسة، بهدف إحداث تحسين جذري وسـريع يكفـل سـرعة االنجـاز،     

  .وتخفيض التكلفة، وتحقيق جودة المنتج التعليمي

يقصد بها في هذه الدراسة الحد الذي يتوافر فيه أسلوب الهندسة اإلدارية فـي   :درجة االستخدام

تحسين العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في الضفة الغربية، ويعبر عنها إجرائيا بالدرجة 

  .التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة عن كل عملية من العمليات اإلدارية
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واإلجراءات، والخطوات، التي تحول المدخالت إلـى مخرجـات    سلسلة من األنشطة، :العملية

وهذه السلسلة تضيف قيمة للمدخالت بإجراء التعديالت الضرورية عليها وتنتج شـيئاً جديـداً ذا   

  ).2003عبدالحفيط، (قيمة للعمل 

أو أي وزارة أو سـلطة  , أي مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم: المدارس الحكومية

  ).1998, وزارة التربية والتعليم , دائرة االحصاء المركزية الفلسطينية ( كومية ح

وتوفيق بين العناصر البشرية لتحقيق أهداف مطلوبة ومحـددة،   قعملية تنسي: اإلدارة المدرسية

وتتمثل وظائف اإلدارة المدرسية في المهام والمسؤوليات التي يتعين على اإلداريين القيام بها من 

تحقيق األهداف، ومن الوظائف الرئيسة لإلدارة المدرسية التخطيط، والتنظـيم والتوجيـه،   اجل 

  ).2004حسين، (والرقابة 

هي أعمال ونشاطات محددة يؤدي تنفيذها إلى حسن سير العمل في المؤسسة،  :العمليات اإلدارية

التخطـيط، والتعلـيم،    وبالتالي تحقيق أهداف المؤسسة المتمثل بالبقاء، والنمو، واالزدهار، وهي

والتوجيه، واإلشراف والرقابة اإلدارية، واتخاذ القرارات، واالتصال، والقياس، والتقويم والتغذية 

  ).2007عليمات، (العكسية 

وظائف يقوم بها مدير المدرسة لتوفير حسن سير العمل في المدرسة، بهدف تحقيـق   :وإجرائيا

شمل التخطيط، والتنظيم والرقابة، والمتابعة، والتقـويم  أهداف المدرسة المتصلة بالبقاء، والتي ت

  .واالتصال، واتخاذ القرار

هي التطوير المستمر للعمليات اإلدارية،  وذلك بمراجعتها وتحليلهـا والبحـث    :الجودة الشاملة

عن الوسائل والطرق لرفع مستوى األداء، وتقليل الوقت النجازها باالستغناء عن جميع المهـام  

عديمة الفائدة وغير الضرورية للعميل،  أو للعملية،  وذلك لتخفيض التكلفة، ورفـع   والوظائف

مستوى الجودة، مستندين في جميع مراحـل التطـوير علـى متطلبـات واحتياجـات العميـل         

  ).2009السكارنة، (
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :اإلطار النظري: أوال

  سة اإلداريةالهند: المبحث األول

  العمليات اإلدارية: المبحث الثاني

  : الدراسات السابقة: ثانيا

  الدراسات العربية -

 الدراسات األجنبية -
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :مقدمة

باستفاضـة وبعنايـة    يعتبر موضوع الهندسة اإلدارية من المواضيع التي تستحق البحث

متمثلة بعناصرها ومكوناتها، ومن حيث مبادؤها وفوائـدها ومعوقـات    كبيرة من قبل الباحثين،

إذ أن توظيفها في القطاع العام . تطبيقها ومدى نجاح تلك الفلسفة اإلدارية، وعوامل نجاح تطبيقها

والخاص له اثر ايجابي على مستوى كفاءة العمليات اإلدارية والمخرجات والتي تحقق في النهاية 

  .يمثل مطلب المسؤولين ومتخذي القرار مفهوم الجودة الذي

كما أن النظرة الفاحصة اإلدارية السائدة فـي المـدارس، تبـين أن اإلدارة المدرسـية     

بوضعها الحالي، وما تعانيه من مشكالت، تمثل عائقاً في سبيل أي تطور منشـود، كمـا دلـت    

لممارسات التقليدية، مـا  الشواهد على أن المؤسسات التعليمية في مجتمعنا متمسكة بالكثير من ا

جعلها تعاني من أزمة خطيرة، وبالتالي انعدام فعالية التنظيم اإلداري، على الرغم من كونها أحد 

المداخل إلصالح التعليم، وربما يرجع تدني واقع اإلدارة المدرسية إلى عـدم تطبيـق المبـادئ    

ط، ومركزيـة اإلدارة  إذ وجد هناك سوءاً فـي اإلدارة، وضـعف التخطـي   . اإلدارية الصحيحة

المفرطة، وغياب البعد المستقبلي في التخطيط، وقلة االهتمام بالمتابعة، وبطء التجديد التربـوي،   

واإلبقاء على أساليب االمتحانات التقليدية، التي ال تتناسب مع المطلوب للتفكير المستقبلي، ونحن 

والنوعية فـي المنـتج التعليمـي    في مطلع القرن الحادي والعشرين، الذي يتطلب وجود الجودة 

  ).2007احمد،(

ترى الباحثة  مما يتطلب األمر أن  إعادة التصميم الجذري للعمليات اإلدارية، وإعـادة  

النظر في طريقة األداء التي تتبعها اإلدارة المدرسية بهدف تحقيق قفزة نوعيـة لـإلدارة فـي    

اإلنتاج وتقليل الفاقد واالستجابة الفورية مستويات األداء وخدمات المستفيدين، بما في ذلك زيادة 

  .للمتغيرات العالمية
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  ) وتطورها, نشأتها( الهندسة اإلدارية

تعد الهندسة اإلدارية أو إعادة هندسة العمليات، أحد المداخل اإلداريـة الحديثـة التـي    

لكاتبان استعانت بها المنظمات لتحسين أدائها في تسعينات القرن العشرين، وظهرت عندما أطلق ا

إعـادة هندسـة   (األمريكيان مايكل هامر وجيمس شامبي مفهوم إعادة الهندسة كعنوان لكتابهمـا  

، ومنذ ذلك الحين أحدثت إعادة الهندسة ثورة حقيقية في عالم اإلدارة بما تحملـه مـن   )المنظمة

دعوة صريحة إلى إعـادة النظـر، وبشـكل جـذري فـي جميـع األنشـطة، واإلجـراءات،          

جيات التي قامت عليها الكثير من منظمات األعمال والخدمات والمدارس فـي عـالم   واالستراتي

اليوم،  ويعد مايكل هامر وجيمس شامبي من رواد الهندسة اإلدارية،  حيث يرجع الفضل إليهما 

وحظـي بشـهرة   , في انتشار هذا المدخل الذي ظهر في بحث بعنوان إعادة هندسة نظم  العمل

األعمال، ونظم المعلومات بهدف توضـيح عمليـة التحـول والتغييـر     واسعة في مجال إدارة 

  ).2008, العجمي(التنظيمي، ويركز المفهوم على العمليات اإلدارية 

والمتتبع للدراسات والبحوث التي أجريت في هذا المجال يالحظ أنها وردت تحت عـدد  

ريـة،  الهنـدرة،  الهندرسـة     من المسميات مثل  الهندسة اإلدارية،  إعادة هندسة العمليات اإلدا

ولكن تختلف  في الترجمة،   كما وردت تحت عدد من التعريفات تختلف اختالفاً جزئيـاً فـي   

إعادة التفكيـر المبـدئي   "ومن تلك التعريفات . صياغتها، ولكنها تتفق إلى حد بعيد في مضمونها

حسينات جوهرية فائقة،  واألساسي وإعادة تصميم العمليات اإلدارية بصفة جذرية بهدف تحقيق ت

مايكـل  (وليست هامشية تدريجية في معـايير اإلدارة الحاسـمة التكلفـة والجـودة والسـرعة      

  ).1995هامروجيمس شامبى، 

، إعـادة  )   Hammer ,M. and Stanton،2000(, بينما يعرفها هـامر وسـتانتن   

تصميمها بشـكل جـذري   إعادة التفكير الجوهري في عمليات المنظمة، وإعادة " الهندسة بأنها 

  .لتحقيق تحسينات جذرية في األداء
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،  فيرى أنها تعني تغيير المـنهج األساسـي للعمـل    ) Ira King, 1996(أما ايراكينج 

  .لتحقيق تطوير جوهري في األداء في مجاالت السرعة، والتكلفة، والجودة

تصميم الجـذري  أنها تعني إعادة ال)  Managel Raymond, 1994(ويرى ريموند مانجانيلي 

والسريع للعمليات اإلدارية اإلستراتيجية، وذات القيمة المضافة، وللـنظم والسياسـات والبيئـة    

  .التنظيمية المساندة بهدف تحسين العمل وزيادة الكفاءة اإلنتاجية

،  بأنهـا  ) Raymond , &,Bergeon 1998: 72(كما عرفها رايموند وبيرجـرون  

المعلومات االسـتخدام   االتنظيمية، من خالل استخدام تكنولوجي إحداث تغيير جذري في العمليات

  ).األمثل، وذلك لتحقيق تحسينات جوهرية في الجودة واألداء واإلنتاجية

  .  إعادة تحديد العمليات األساسية بهدف تحسين األداء"أما جيم بولتون، فيرى إنها 

ات اإلدارية بالمنظمـة،  ، أنها مدخل منطقي منظم لتحسين العملي)2008(العجمي  وبين

بهدف تحقيق اإلستفادة القصوى من الموارد المادية والبشرية المتاحة، وزيادة كفاءة وفعالية هذه 

  .العمليات

، أنها إعادة التفكير المبدئي، وإعادة تصميم  العمليات اإلدارية )1998(ويضيف اللوزي 

اء الحاسمة مثل التكلفة، والجودة، بصفة جذرية،  بهدف تحقيق تحسينات جوهرية في معايير األد

  .والخدمة السريعة

، أن إعادة الهندسة تعني ترك العمل بالطرق القديمة، واالنطـالق  )2003(ويؤكد حلمي 

نحو شيء جديد تماماً، األمر الذي يتطلب العودة إلى نقطة البداية وابتكـار أسـاليب لتحسـين    

  .مخرجات أداء العمل التربوي

ريف اآلتي من التعريفات السابقة،  الهندسة اإلدارية وسيلة إدارية ويمكن استخالص التع

منهجية تقوم على إحداث تغيير جذري مخطط ومدروس في البناء التنظيمي للعمليات اإلداريـة،  

وتعتمد على إعادة هيكلة وتصميم العمليات اإلدارية والهيكل التنظيمـي، والتـي تركـز علـى     
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دف إحداث تحسين جذري وسـريع يكفـل سـرعة االنجـاز،     الكفاءات الجوهرية للمدرسة وبه

  . وتخفيض التكلفة وتحقيق جودة المنتج التعليمي

أي تقوم على البدء من جديد، وليس إصالح أو ترميم للوضع الحـالي،  أو إجـراء تغييـرات     

رق وترك العمل بالط طفيفة، وإنما تعنى التخلي التام عن إجراءات العمل التقليدية غير المجدية،

القديمة واالنطالق نحو شيء جديد تماماً، والتفكير بصورة جديدة في كيفيـة تقـديم الخـدمات    

  ).الطالب، ولي األمر، المجتمع(التعليمية لتلبية احتياجات المستفيدين 

وهذا يتطلب العودة إلى نقطة البداية وابتكار أساليب لتحسـين مخرجـات أداء العمـل    

د النظر في البيئة الداخلية والتنظيمية الحاليـة أو التفكيـر بشـأن    وهذا ال يعني أن يعا. التربوي

االستبدال بها ببيئة أخرى، بل يعني فقط إعادة النظر بشأن األداء المدرسي، وكيفيته، ومسـتواه،   

  .واتجاهاته

  :وترى الباحثة أنه  يجب على كل قائد أو مدير أن يطرح على  نفسه األسئلة اآلتية

ادة تأسيس هذه المدرسة من جديد فكيف سأعمل على زيادة الكفـاءة  إذا كنت سأقوم بإع

التعليمية،  وتحسين الخدمات، في ظل ما هو متوافر من معلومات ووسائل تقنية حالية؟ ومـاهي  

الطريقة التي سيؤدى بها العمل؟ وما هي نوعية المخرجات التعليمية التي يحتاجهـا المجتمـع ؟   

  . تحقيق الجودة التعليمية ؟وكيف سأعمل على ضبط النوعية و

  :العناصر الرئيسة لمفهوم إعادة الهندسة

  :تتمثل عناصر الهندسة اإلدارية باألمور اآلتية

تعتبر إعادة الهندسة طريقة جديدة للتفكير، وتغييراً جـذرياً بهـدف   : إعادة التفكير الجوهري - 

لماذا نفعل ما نفعله؟ ولمـاذا  : ةالتطوير، فإعادة الهندسة تستند إلى اإلجابة عن التساؤالت التالي

نفعله بهذه الطريقة؟ ثم ننتقل بعد ذلك إلى ماذا يجب أن تفعله اإلدارة فـي منظومـة التعلـيم؟    

  .وكيف؟
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تركز إعادة الهندسة على العمليات اإلدارية التـي تتضـمن   : إعادة تصميم العمليات اإلدارية  - 

داً من المدخالت إلخـراج مخرجـات   مجموعة من األنشطة التي تعالج مدخالً واحداً، أوعد

 .معينة؛ فمحور االهتمام إذا العمليات

تتضمن إعادة الهندسة حلوالً جذرية لمشاكل العمل الحالية، وبالتـالي  : إعادة التصميم الجذري - 

إعادة التصميم الجذرية تعني التغيير من الجذور، وليس مجرد تغييـرات سـطحية أو   "فان 

م، ومن هذا المنطلق فإنها تعني التجديـد واالبتكـار، ولـيس    تجميالت ظاهرية للوضع القائ

 ).2007, حسين(مجرد تحسين أمر تطوير أو تعديل أساليب العمل القادمة 

باستعراض التعاريف السابقة يمكن للباحثة استخالص العناصر األساسية التـي تشـملها   

  :عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية وهي

عمليات اإلدارية، هي عملية إعادة تفكير أساسية، وهذا يعني بان المنظمات إن إعادة هندسة ال -1

  :التي تتبنى إعادة الهندسة يجب أن تجيب عن عدة أسئلة مهمة عن أنشطتها وكيفية أدائها مثل

  .ما األنشطة التي تؤديها؟ -

  .ما الطريقة التي تؤدى بها ولماذا تؤدى هذه األنشطة؟ -

  .طة بهذه الطريقة؟لماذا نؤدي هذه األنش -

إن إعادة هندسة العمليات هي  منهجية للتغيير، تقوم على كل مـن العمليـات والتغيـرات     -2

  .الجذرية

أنها تتضمن إحداث تغيير هائل وكبير، وهذا يعني أن عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية  -3

طرق مختلفة منها زيادة سـرعة  تهتم بالتغيرات المهمة  في األداء، وهذه التغيرات يمكن قياسها ب

  .األداء، وتحسين جودة المنتجات التعليمية

إعادة الهندسة عملية تتجه من األعلى لألدنى، عالوة على أن المديرين، يجـب أن يكونـوا    -4

  .مديرين وقادة، ويأخذوا على عاتقهم المسؤولية ويتصرفوا بدافعية وتحفيز

اإلدارية وإعادة تصميمها وتغييرها فقط، بـل هـي    إعادة الهندسة ال تقتصر على العمليات -5

  . شمولية تتعدى إلى بعض الجوانب المختلفة من المدرسة
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  :الهندسة اإلداريةمبادئ 

اإلداريـة  مبادئ الهندسـة   أهم وتتمثل ، لكل مدخل من مداخل التطوير اإلداري مبادئ

  :كاآلتي

حديـد الواضـح ألهـداف    الت من المبادئ التي تقوم عليها إعـادة هندسـة العمليـات،   

وإعادة التفكير في الوضع الحالي، والتركيز علـى العمليـات ولـيس     واستراتيجيات المنظمة،

النظم، السياسات، والهياكل و حشد البيانات والمعلومات والمبررات الالزمـة   الوظائف، وتوفير

ن دقة المعلومات ومـا  واالستخدام المناسب لألدوات اإلدارية للتأكد م, التخاذ القرارات السليمة 

  ).2003مرسي، (سيتم انجازه 

  : خصائص الهندسة اإلدارية

دمـج   ومنها ،الهندسة اإلدارية العديد من الخصائص التي تميز ،)2006(رفاعي  أورد

العديد من الوظائف في وظيفة واحدة، وهذا بالطبع عكس تقسيم العمل الذي كان سائدا من قبـل،  

ذ القرارات وتتم العملية من خالل خطوات منظمة، بصورة طبيعيـة،  إشراك العاملين في اتخا و 

. وال توجد حدود مصطنعة، وتكون العمليات ذات أوجه متعددة، مع التنويع وفقاً لمتطلبات العميل

يتم إجراء إعادة الهندسة للمواقع األكثر حساسية وأهمية، إذ يجب اختيار القائم على إعادة  كما و

قادراً على تحقيق عائد سريع، كما وتعمل الهندسة اإلدارية على تخفـيض  الهندسة بحيث يكون 

أعمال االختبار والرقابة، بحيث يتم تجنب األعمال التي ليست ذات قيمة مضافة، ومن خاللها يتم  

تخفيض أعمال اإلصالح إلى أدنى حد ممكن، ويعتبر ذلك هو الطرف اآلخر لتجنـب األعمـال   

تكامل المركزية والالمركزية في األعمـال، وذلـك باسـتخدام     ، والتي ليست ذات قيمة مضافة

  .تكنولوجيا المعلومات

  :مراحل إعادة الهندسة

  :تتمثل مراحل إعادة الهندسة كاآلتي    

وتبدأ باإلعداد المناسب للوصول الى إجماع حول األهـداف التـي تمثـل    : مرحلة اإلعداد -1

  .من وجود مشروع هندسة التغيير انطالقة المنظمة، واألهداف التي تمثل الغرض
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وتتم بتطوير أنموذج يهدف لتلبية احتياجات العمـالء، وتحديـد العمليـات    : مرحلة التجديد -2

اإلستراتيجية ذات القيمة المضافة، وذلك بالمسح الشامل للمنظمة، باإلضافة الى تفعيل عمليـات  

  .معينة مع تحديد أولويات القيام بها

فيها البحث عن الغرض، و يتحقق فيها  انطالقة كبيرة فـي عمليـات    ويتم: مرحلة التصور -3

  .هندسة التغيير، وتحديد الفرص المتاحة، باعتبارها تصورات للتغيير الجذري المراد إحداثه

أوالهما الحصول على التصـميم التقنـي   : وتنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين: مرحلة الحل -4

ية عمل التصميم االجتماعي الذي يـنظم ويرتـب المـوارد    لتطبيق التصورات، والمرحلة الثان

  .البشرية التي ستحتل وظائف عملية التغيير

وتتم من خالل بلوغ وتحقيق التصورات الخاصة بالعملية،  والتطبيق علـى  : مرحلة التحول -5

ق أنموذج مصغر من أجل اإلنتاجية الكاملة للعمليات الجديدة، وتعتبر هذه المرحلة من أخطر وأد

المراحل لتحديد تصور شامل للتغيرات وإدارتها التي تحدث في المنطقة وكيفية التعامـل معـه،   

  ).2009السكارنة، (وهو ما يبرز أيضا أهمية فهم إدارة التغيير وكيفية التعامل معها بفعالية 

تشير الباحثة إن لكل مدخل إداري مالمح وخصائص رئيسة تشكل اإلطار العام  لـألداء  

منظمة، وإلعادة الهندسة مجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من األسـاليب  داخل ال

اإلدارية، فهو مدخل شامل، أنه يعني أن كل فرد مشمول في نطـاق عمليـات تحسـين األداء،    

ومدخل يهدف إلى التحسين المستمر في القدرة التنافسية، والكفاءة، والخدمة، واإلنتاجية  للمنظمة 

زاء منها، و ذلك ألنه يعتمد على التخطيط، والتنظيم، والتحليل،  لكل نشاط فـي  ككل وليس ألج

المنظمة، ويساعد على تخليص كل فرد من الجهود التي تهدر الوقت، ألنه يساهم فـي إشـراك   

األفراد في عملية تحسين األداء المستمر، والتقليل من  األخطاء والعيوب  في العمل، فهو يحـدد  

حدوثها مسبقاً، إذ يعتمد على الرقابة الذاتية، و يجعل الموظف متعدد الوظائف،  األخطاء المحتمل

ففي المنظمة المعاد هندستها يكون عضو الفريق ذا مواهب متعددة األبعاد،  كما يجب أن يتمتـع  

بالمعرفة األساسية حول أدوار األعضاء اآلخرين في الفريق،، أي يهتم بالتكامل الوظيفي وذلـك  

  . دارة العمليات داخل المنظمة التي تركز على حاجات المستفيدينمن خالل إ
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  :متطلبات إعادة الهندسة

حتى ينجح مشروع إعـادة   اي لتنفيذهعلكل مدخل من مداخل التطوير متطلبات يجب الس

تطبيق إعادة الهندسة تمثل مجموعة من التغيرات المطلوب إحداثها في   متطلباتكما أن الهندسة 

يمكن أن تقوم بوظائفها في إطار عصري يبعدها عن الجمود والتقليد الذي تعـاني   اإلدارة حتى

منه، وعلى الرغم من اختالف هذه المتطلبات بين اإلدارات، إال أن هنـاك متطلبـات أساسـية    

 مشتركة بينها و ضرورية لتطبيق هذا المدخل الذي يعد من مداخل التطوير اإلداري،  ومنهـا ؛  

وتخويل كافة العاملين صالحيات  استخدام تقنية المعلومات،  مناسبة للتطبيق، وتوفير المنهجية ال

مناسبة التخاذ القرارات ذات العالقة بعملهم، أي التخلي عن الـنمط البيروقراطـي،  وتوجيـه    

 بينها وفقاً لما يتطلبه األمـر، و  األنشطة، واألخذ بمنهج المركزية والالمركزية معاً، أو المفاضلة

التركيز علـى العمليـات ولـيس     عم اإلدارة العليا للمشروع من البداية إلى النهاية، وضرورة د

 اإلدارات، الن ما يهم المستفيد  نوع الخدمة، وليس اإلدارات ذات الصلة بإنتاجهـا، وضـرورة   

التركيز على نوعية وتركيبة فرق العمل التي تقوم باألداء وإعطائها درجة عالية من االسـتقاللية  

رونة، و التركيز على االبتكار واإلبداع كنهج في العمليات التنظيمية، وضـرورة التخطـيط   والم

العلمي إلنجاح تطبيق الهندسة اإلدارية، ودراسة البيئة للتعرف إلى كل المتغيرات، والتقليل مـن  

  ).2008العجمي، (مقاومة العاملين، وذلك بتوعيتهم بأهمية هذا المفهوم والفوائد التي تعود عليهم 

وتعتقد الباحثة أن من األفضل أن تكون المؤسسة قـد طبقـت إدارة الجـودة الشـاملة،      

كمتطلب أساسي لتطبيق الهندسة اإلدارية، وضرورة العمل على تكـريس فـرق عمـل للقيـام     

بالعمليات المستخدمة وتحسينها،  والنمذجة واإلفادة من خبرات القطاع الخاص، لتحقيق األهداف 

فير قوة العمل القادرة؛ أي العمالة الذين لديهم القدرة على انجاز العمل المطلـوب  المرجوة،  وتو

منهم، مع ضرورة توافر نظام فعال للمعلومات، فتكنولوجيا المعلومات هي العامل المساعد على 

إحداث التغيير وأساس إعادة هندسة العمليات، كما تتطلب إعادة هندسة العمليات مستويات عالية 

حكماً ناضجاً، ورؤية شجاعة، تحقق خدمة العمالء و تعمل على  ادة في المنظمة، وتتطلبمن القي

  . تحديد احتياجاتهم
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  :أهداف إعادة هندسة العمليات

 تحسين العمليات اإلداريـة غيـر الفعالـة، و   تهدف إعادة هندسة العمليات اإلدارية إلى 

إحـداث   لمتغيرات والقوى العالميـة، و تحسين األداء لمواجهة ا تحسين جودة المنتج التعليمي، و

تخفيض التكاليف وتحقيق سرعة انجـاز العمـل،     تغير جذري وسريع في منظمات األعمال، و

وتحسين الجودة واالستفادة من البيانات، ووضعها في قوائم واستخدامها، وتحديد الشكل واإلطار 

االيجابية بـين العـاملين وتحسـين     المستقبلي للعملية اإلدارية داخل المنظومة، وزيادة المنافسة

  ).2008, العجمي(االتصاالت بينهم،  وتقليل الوقت الضائع في العمليات اإلدارية 

  فوائد إعادة هندسة العمليات

 في القطاعين الحكـومي والخـاص    تطبيق الهندسة اإلدارية، أن  )et -al ،Cive(ذكر   

   :يحقق فوائد عديدة منها

اختصار لخطوات العمـل،    وصل إلى طرق جديدة لألداء،  والت سرعة إنجاز العمل، و

توسيع صالحيات العاملين، رفع الـروح المعنويـة للعـاملين نتيجـة      وتقليل درجة المركزية، 

ويـتم  التوقـف عـن    , مشاركتهم في اتخاذ القرارات، والتخطيط، والتجديد، واإلبداع،واالبتكار

وترسيخ قـيم واتجاهـات    مسؤولية والرقابة الذاتية،األسلوب البوليسي للرقابة، وتشجيع تحمل ال

  ).2008الوارد عند حامد، (العمل االيجابية 

  :منهجية إعادة الهندسة

منهج إعادة الهندسة بالخط الذهني الذي يتبناه الباحث بناء علـى  ) 2003(حلمي  وصف

تها بما يحيط بهـا  األسس المنطقية لتشخيص المشكلة التي يقوم بمعالجتها لتحديد أبعادها وعالقا

: من ظواهر بهدف التوصل إلى عالج لحل هذه المشكلة، ومنهج إعادة الهندسة يتضـمن شـقين  

شق ذهني ونظري يتمثل في الصورة الذهنية لمشكالت المنظمة وأساليب المعالجة والشق الثاني 

  .كيفية تطبيق أساليب المعالجة التي توصل إليها الباحث لمعالجة المشكلة
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، إن العامل الذي يعول عليه لنجاح مشروع إعادة الهندسـة أو  )2003(حلمي  كما يبين

فشله هو منهجية التطبيق، أي ال يمكن أن تحقق إعادة الهندسة نتائج ايجابية ملموسة ما لم يكـن  

ومـن   تطبيقها من خالل منهجية شاملة، ألنها تساعد في  تحقيق إعادة الهندسة بكفـاءة عاليـة،  

  : عتها النماذج الناجحة لمشروعات إعادة الهندسةالمناهج التي اتب

  )DevanPort & Short, 1993(منهج ديفنبورت وشورت  -أ

خمس مراحـل أو خطـوات أساسـية لتطبيـق      1993يتضمن منهج ديفنبورت وزميله شورت 

  :مشروع إعادة هندسة العمليات اإلدارية منها

  .تصميم تصور واضح للمنظمة* 

  .ية للمنظمةتحديد األهداف األساس* 

  .رصد العمليات الممارسة في المنظمة* 

  .بناء العمليات الجديدة* 

  .تصميم نموذج التفاعل للعمليات الجديدة* 

 )Guha , et 1993( ومجموعته" جوها"منهج  -ب

  :وهي, يتضمن هذا المنهج ست مراحل لمشروع إعادة هندسة

  .دارية المساعدةتحديد فرص إعادة الهندسة والعوامل اإل: مرحلة التصور* 

  )تنظيم فريق ورصد األهداف: (مرحلة اإلعداد والتمهيد* 

  ).تشخيص العمليات الحالية: (مرحلة التحليل* 

  ).دراسة البدائل المتاحة ووضع أنموذج للعمليات الجديدة: (مرحلة إعادة التصميم* 
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  .تشغيل النظام الجديد: مرحلة إعادة البناء* 

  .قياس األداء وتقييمه من منظور تحسين الجودة: ارمرحلة المراهقة واالختي* 

 )     Klein, 1994,(   منهج كالين  -ج

  :يقوم منهج كالين على خمس خطوات أساسية هي

تنظيم فريق العمل، و أيضا أهداف المؤسسة، واألهداف المتوقع تحقيقها مـن  : مرحلة اإلعداد •

 .إعادة الهندسة

 .وذج للعمليات األساسية ذات القيمة المضافةوتتمثل في تطوير نم: مرحلة التحديد •

 .تحديد العمليات الجوهرية التي ستمثلها إعادة التصميم الجذري: مرحلة التصور •

األولى التصميم التقني للعمليات،  والثانية تنظـيم  : وهي تتضمن مجموعتين: مرحلة المواجهة •

 .بيئة الموارد البشرية للمؤسسة

ي صورتها النهائية،  وتطبيقها على نموذج معين حتـى يـتم   وضع العملية ف: مرحلة التحول •

 .التوصل الى وضع هيكلة كاملة لعمليات إعادة الهندسة

 )Kim( منهج تشانج كيم  -د

  :يتضمن منهج كيم إلعادة هندسة العمليات اإلدارية خمس مراحل أساسية،  وفقا لما يلي    

  .لمشروع وتقييم العمليات الحاليةتحد رؤى العمل وأهداف ا: مرحلة التصور أو الرؤية* 

تكوين فرق العمل، رصد العمليات األساسية ذات القيمة المضافة، تحديد حدود : مرحلة التحديد* 

  .المشروع، إعادة خطة العمل، تقييم النتائج المتوقعة

توثيق العمليات الحالية وتشخيصها،  كما يتم تحديد الهدف األسـاس للعمـل،    : مرحلة التحليل* 

  .تطوير مقاييس األداء وتحديد أهداف األداء التنظيميو
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طرح البدائل الممكنة وتقييمها، وتصميم العمليات الجديـدة،  وهيكليـة نظـم    : مرحلة التنظيم* 

  .المعلومات، و تصميم أنموذج أصلي أساس

تشغيل نظم العمليات الجديـدة،و إجـراء للضـبط والمراجعـة،  وإجـراء      : مرحلة التطبيق* 

  .رات الالزمة لنجاح المشروعاالختبا

  اإلدارية  القائمون بإعادة هندسة العمليات

  .قائد عملية إعادة البناء، ويتولى قيادة فريق إعادة هندسة اإلدارة والمعنيين بها )1

صاحب العملية التي يعاد بناؤها، وهو المدير المسؤول عن تطبيق إعادة هندسة اإلدارة فـي   )2

 .مجال معين أو عمليات معينة

وهو مجموعة من األفراد المتخصصين الذين سيقومون فعال ) داخلي، خارجي(ريق العمل ف )3

 .بعملية إعادة هندسة اإلدارة، من تشخيص، وتصميم، وتنفيذ

لجنة الفكر، وهي فريق التطوير والبحث والذي ينمي ويطور وسائل وأدوات إعـادة البنـاء    )4

 ).2007مصطفى، (

  في المؤسسات التعليمية المستفيدون من العمليات اإلدارية 

يقابلـه   يؤكد أن كل فرد يعمل في مؤسسة تعليمية "ديمنج"أن  )Walton ،1985( يذكر 

عميل أو مستفيد، وإذا لم يتعرف على هوية هذا العميل، ويجتهد في عمله كي يتمكن من تلبيـة  

  ). 2008الوارد في الهاللي،  (احتياجاته، فهذا معناه انه ال يفهم عمله 

أن تلبية احتياجات العمالء في مؤسسة ما مـن المؤسسـات   ) Macchia، 1992( ويضيف

  :التعليمية، يتطلب قبل أي شيء اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

  .من العمالء الحقيقيون لهذه المؤسسة؟ - 

 .هل هناك حاجة للحصول على مزيد من مصادر البيانات لتأكيد األهداف التعليمية؟ - 
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 .ي القياس مناسبة؟هل الطرق التي تستخدم ف - 

 ).2008, الوارد في الهاللي( هل هناك حاجة إلجراءات تعليمية جديدة؟  - 

  تجارب الدول في تطبيق الهندسة اإلدارية 

تجربة جامعة شيفلد،حيث أجرت دراسة حالة عملية إلعادة هندسة الطلبـة فـي مكتـب    

في إعادة الهندسة حيـث   خريجي الجامعة، وهو أحد أقسام اإلدارة المركزية، تحدثت عن خبرتها

ضـرورة  : قامت بإعادة بناء ودعم إداري على مستوى الطلبة، حيث كـان اسـتجابة ألمـرين   

الموازنة، وتقاعد عدد من كبار الموظفين، وذلك بهدف الحفاظ وتطوير نظام ودعم إداري كفـؤ  

ت اإلدارية يعمل بمستوى ثابت داخل الجامعة،  إذ عملت على إعادة التنظيم، وجعل جميع الخدما

مركزية والسيما  تلك المتعلقة بالطلبة قيد التخرج، ألن عملهم سابقاً كان من عدة مكاتب وبشكل 

فردي،  عملت على تجميع خطوط العمل، وتقليص حجم العمالة، وتأسيس خدمة تركـز علـى   

ـ   رس العميل، وتستجيب لحاجات الدوائر األكاديمية ألنها استراتيجية ومدخل عملي بالكامـل، تك

العمل على مراجعة شاملة للهياكل التحتية، و إلقاء نظرة خارجية تركز على االهتمام بالعميـل،   

وقد  ذكرت الجامعة أنه تـم  . وتأكيد داخلي على أهمية تدريب وتطوير العاملين بصورة نوعية

ـ    الء،  توفير التمويل الجديد وترتيبات الرسوم الدراسية للطلبة قيد التخرج، و تـم استشـارة العم

وتـم إنشـاء   .  وتقديم تغذية عكسية، و تم تطبيق التجربة وبعد شهر وجدوا تجاوباً من الجميـع 

مجموعة استشارية، وأكدت الجامعة مهمتها توفير خدمة نوعية تضيف قيمة، وليس إقامة نظـام  

، و تم أيضا تطوير خط تقارير معلوماتي في اإلدارة،  يعتمد علـى نظـام تسـجيل    يبيروقراط

ي صمم خصيصاً لالستخدام من قبل الدوائر األكاديمية بقصد مساعدتهم فـي االسـتخدام   مركز

األمثل للنظام المركزي،  وتجنب تكرار الجهد، كما تم تدريب العاملين وتطويرهم وتـم وضـع   

ومـن خـالل   . توصيف لكل وظيفة، وتم تشكيل فريق عمل جديد يرتكز على تكامل األعضـاء 

ء خالل ستة شهور من التطبيق، و تم تحقيق قيمـة للعمليـة وتمكـين    التقييم تحقق رضا العمال

العاملين وأوصوا بتطبيقها لما حققته من فوائد في تحسين الخدمات، ونيل رضا العمالء، ورفـع  

  ).  West Andrew،1999(معنوياتهم، ودافعتيهم بشكل كبير 
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  الفرق بين إعادة الهندسة وإدارة الجودة الشاملة

لهندسة مدخالً ثورياً وجذرياً بخالف أسـلوب إدارة الجـودة الشـاملة،التي    تعتبر إعادة ا

تنتهج أسلوب التحسينات التدريجية، كما تهدف إلى تحسين جذري في مجال الوقت الالزم لتقديم 

الخدمة، وتقليل التكاليف، ويبدأ هذا األسلوب في التطوير التنظيمي للمنظمة بأسئلة كيف يكـون  

  ).2007حسين، (سي لو كان سيتم إنشاؤه من جديد شكل التنظيم المدر

. أما إدارة الجودة،  فتشتمل على تصحيح أو القضاء على الفوضى بين عمليات عديـدة 

فهي حركة ثابتة نحو القصور، والجودة تقوم علـى  . كما أنهاعملية متواصلة ال يمكن أن تتوقف

تقليل من األخطاء فـي المنـتج   إشباع حاجات الطالب وتركز على العميل والمخرجات بهدف ال

وتعنى بتعديل .  النهائي، وتعتمد على منهجية حل المشكالت كمدخل للتعامل مع مشكالت العمل

أمـا إعـادة هندسـة    .  العملية بشكل تدريجي لحل مشكلة دون الوصول إلى المستوى المطلوب

ا تغييراً جذرياً للوصول، العمليات فهي تأخذ في اعتبارها عمليات بعينها، وتنظر إلى كيفية تغيره

  ).2002مصطفى،(إلى النتائج المرجوة 

إعادة هندسة العمليات لها بداية، ولها نتيجة ملموسة على حين ) John Marazzo(يقول    

  ).2002الوارد عند مصطفى، (أن إدارة الجودة لها بداية ويجب أن تتواصل دائماً 

ى القمة،  وتنتج عـن التفكيـر والتنظـيم المتعلـق     إعادة الهندسة اإلدارية تبدأ من القاعدة إل -

بالعمليات متعددة الوظائف، أكثر من الوظائف الخاصة باألقسام، وتنتج عملية التحسين الشـامل  

واالستخدام االبتكاري للتكنولوجيا، وتقدم طرق جديدة , من العروض المتحدية، وكثرة المعوقات 

_ أيضـا _ وابط بين األقسام،  وتهتم إعـادة الهندسـة  للعمل، والعالقات الجيدة، وإعادة تشكيل ر

  ).2008العجمي، (بالمراجعة الجوهرية للعمليات 

إدارة الجودة الشاملة تبدأ من القمة للقاعدة، وتهتم بعمليات التحسين المستمر في إطار متفـق   -

ساعد أيضا عليه وتعتبر نتائجها وفوائدها ذات فائدة على المدى القصير داخل سياق المدرسة، وت

الغريـب، حسـين،   (إدارة الجودة على التحسينات اإلضافية، أو المتزايدة في العمليات الحاليـة  

  ). 2005المليجي،
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  متطلبات التنفيذ دواعي االستخدام  المدخل

كثرة شكاوي أولياء األمور  -   إدارة الجودة الشاملة

 من الخدمة التعليمية

  ضعف األداء اإلداري -

  انخفاض الجودة -

  السعي إلى مواكبة التغير -

  بناء فرق عمل -

  تدريب مستمر للعاملين -

  مهارات القيادة الفاعلة -

  إشباع حاجات العاملين -

  إعادة الهندسة اإلدارية

  ) الهندرة ( 

  تعقد اإلجراءات اإلدارية -

  ضعف اإلنتاجية -

  تدني كفاءة المدرسة -

  مواكبة التغيير -

  التفكير االبتكاري -

  ام أساليب التقنيةاستخد -

  مهارات إعادة التفكير والتقييم -

  تغيير القيم واالتجاهات -

  تكامل إدارة الجودة الشاملة والهندسة اإلدارية 

يركز كال المدخلين على تحسين العمليات اإلدارية داخل المنظومة بهدف تحسـين األداء  

التنظيمي بطريقة  يع إدارة التغييراإلداري بها، ويحتاج ذلك إلى وجود مدير فعال للمنظمة، يستط

  .  واحدة

  :ويتضح التكامل من خالل عدة نقاط وهي

  . قرار تطبيق إدارة الجودة الشاملة قد يشكل قرار إعادة هندستها -

إذا نظرنا إلى إدارة الجودة الشاملة على أنها طريقة لتحقيق الفعالية التنظيميـة مـن خـالل     -

عادة الهندسة هي بمثابة إستراتيجية لخلق الظروف المالئمة، التي استخدام مداخل متكاملة،  فإن إ

  ) 2008العجمي،(تسمح لعناصر إدارة الجودة الشاملة للقيام بوظائفها 

  

TQM 
  فرق متعددة الوظائف-
  القائمون بالعمل-
  التركيز على العميل-
 قيادة إدارية عليا-

BQR 
  تحليل من القاع للقمة-
  إعادة تصميم جوھري-
  تكنولوجيا المعلومات-
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  :في القطاع الحكومياإلدارية  تطبيق الهندسة 

ام يتبلور حـديثاً بإعـادة   بالرجوع إلى أدبيات البحث التربوي يمكن القول أنه بدأ االهتم

هندسة العمليات في مؤسسات التعليم، وذلك باعتباره أسلوباً إدارياً متميزاً قادراً علـى مواجهـة   

التحديات والمستجدات المحيطة من ناحية، وقادرة على تحقيق األهداف المرجوة مـن العمليـة   

باحثون على أهمية التطـوير  التعليمية وتحسين مخرجاتها من ناحية أخرى، إذ اجمع العلماء وال

والتحديث في اإلدارة، والتعليم وحل اإلشكاليات التي تواجه العملية التعليمية واإلدارية،  وذلـك  

، )2003حلمـي،  (، )2007احمد، (، )2008العجمي، (في سبيل تحقيق األهداف المنشودة مثل 

  ).2009بني عيسى،(

ة فـي مؤسسـات التعلـيم، وتحفيـزاً     وفي محاولة للبدء في تطبيق مفهوم إعادة الهندس

لإلدارات والقيادات التربوية لتبني تطبيقها، فلقد تم عقد العديد من المؤتمرات والنـدوات وورش  

العمل، بهدف التعريف بهذا االتجاه اإلداري الحديث والمتميز والقادر على تحسـين مخرجـات   

  .ي والعالميالتعليم، ومواجهة العولمة، والمناسبة على المستويين المحل

، أن حرص العديد من الدول المتقدمة مثـل أمريكـا وإنجلتـرا    )2008(العجمي  ويؤكد

واليابان على تطبيق إعادة هندسة العمليات في أنظمتها التعليمية بصفة عامة، والمدارس بصـفة  

خاصة، يمثل دليالً عملياً على حتمية تطبيق إعادة الهندسة في المـدارس لمواجهـة التغييـرات    

  .لبيئية المستمرة، سواء كانت المحلية أو العالميةا

إلى مدى الحاجة " جودة التعليم"وتحت عنوان) 2002(ويشير تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 

إلى تبني نظام إداري حديث وشامل في التعليم، وذلك بهدف رفع سوية التعليم ومخرجاته، مـن  

ر في آليات وعمل ونوعية الخـدمات التـي تقـدمها    خالل إحداث تغيير وتطوير شامل ومستم

المؤسسات التعليمية العربية، كما بين التقرير إلى أنه توجد دالئل عديدة على تنـاقص الكفـاءة   

الداخلية للتعليم في العالم العربي، والتي تظهر في ارتفاع نسبة الرسـوب، وإعـادة الصـفوف    

أطول في مراحل التعليم المختلفة، وبالتالي الهـدر   الدراسية، األمر الذي يؤدي إلى البقاء لفترات

في الوقت، والمال، والجهد، كما أظهر التقرير أن أكثر جوانب أزمة التعليم في العـالم العربـي   

  ).2003جراد، (إثارة للقلق، هي عدم قدرة التعليم على توفير متطلبات تنمية المجتمعات العربية 
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  :في القطاع الحكومي اإلدارية  إعادة هندسة العمليات

من الخصائص التي يمكن أن تؤثر فـي تنفيـذ إعـادة    عدداً ) Hotton, 1996( ضع و

الثقافـة  , الهياكل التنظيمية الجامدة : هندسة العمليات وإدارة التغيير  في القطاع الحكومي ومنها

كمـا أن مـن    ، اتتعدد األفراد القائمين بتنفيذ العمليو عدم إمكانية تخطي الحدود، ، و التنظيمية

ـ  وحـدوث تضـارب فـي أداء     ,اً المحتمل أن يكون التغيير في اتجاه السياسات قد يكون فجائي

األفـراد كجـزء حاسـم فـي      ، وواقعية لتعدد األنشطةالغير  التوقعاتو  ،األعمال والمبادرات

بشـكل   ، وكما أن الثقافة التنظيمية، وإدارة الموارد البشـرية سـتتأثر  منظمات القطاع الحكومي

أساس بالمنظمات الحكومية، وخاصة التعليمية نظراً لتركيز إعادة الهندسة اإلدارية على مفـاهيم  

كاإلبداع والتمكين، وهذه المفاهيم تبرز الحاجة إلحداث تغيرات جوهرية فـي ثقافـة المنظمـة،     

ن األخـذ بعـي  ) Hotton,1996(وبناًء على ذلـك يقتـرح    وأسلوب إدارتها لمواردها البشرية،

الـوارد  (االعتبار العوامل اإلنسانية كمتطلب أساس لتطبيق إعادة الهندسة في القطاع الحكـومي  

 ).2004عند العتيبي، الحمالي، 

ويمكن القول إن البدء في تنفيذ برنامج هندسة العمليات،  ليست بالعملية السهلة فمراحل 

وعـة القـيم،  والمعتقـدات    وعمليات إعادة الهندسة صعبة ومؤلمة، وذلك للحاجة لتغييـر مجم 

ولذلك تشكل إعادة هندسة العمليات تحدياً للقيم والمعتقدات التقليدية السائدة في المنظمة  . التنظيمية

)Champy, 1995.(  

  :أهمية إعادة الهندسة اإلدارية في المدرسة

, واحدة من المداخل الحديثة التي تشـكل بيئـة العمـل اإلداري   تعتبر الهندسة اإلدارية 

والتدريس والتعليم , في المدرسة من خالل إعادة تشكيل وتصميم عملية الخدمات أهميتها تتضحو

,   والمنافسة العالمية وتوقعات المجتمع, وتكلفة التعليم, والتطوير التكنولوجي, في منظومة التعليم 

, العـاملين  وتعمل على إشباع حاجات وتنمية مهارات األفراد , كما أنها تهيئ المدرسة للمستقبل 

وتتطلـب اسـتخدام   , التعلم أداة لتحسين األداء  والتدريب كأداة للتعامـل مـع التغييـر    وتعتبر

تساعد فـي   و, الفرصة إلعداد قادة فعالين للمدرسة كما وتتيح, استراتيجية لزيادة نجاح المدرسة

وتجعل المدرسـة  كما , بيئة لعملية التدريب اإلداري وتساعد على خلق, استثمار الموارد البشرية

وتعمل على إعطاء وتحمل المسـؤولية مـن قبـل    , أكثر تركيزاً على العمالء وإشباع حاجاتهم 

الغريـب،  (المدير وتطوير أشكال الرقابة وتحقيق تحسينات واضحة في جودة وسرعة العمليات  

  ).2005,وآخرون 
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  :األسباب التي تدعو إلى ضرورة إعادة هندسة منظومة التعليم

تغيير أهداف  التعليم , اب التي تدعو إلى ضرورة إعادة هندسة منظومة التعليممن األسب

يحتم إعادة هندسة العمليات اإلدارية، بما يتحقق مع إمكانية تحقيق األهداف،  وذلك مـن خـالل   

تغيير في حجم منظومة التعليم، سواء أكان ناجماً عن التوسع واالزدهـار، أو نتيجـة للـتقلص    

ة الحروب، أو الكوارث، أو األزمات ما يتطلب إعادة هندسة المنظومة حتـى  واالضمحالل نتيج

أو من حيث الفشل في التنظيم القائم وعجزه عن تحقيق أهدافه، أو .  تتالءم مع األوضاع الجديدة

تغيـر الظـروف واألحـوال     كما و, من خالل التحول من المركزية إلى الالمركزية في اإلدارة

لى تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة، مثل سياسة الدولـة لتحقيـق االنفتـاح    االقتصادية واللجوء إ

االقتصادي ما يدعو إلى إعادة التقييم في بعض المدارس التي قد تتأثر بها السياسة الجديـدة، أو  

 ).2007حسين، (في حالة ظهور صراعات قوية داخل المنظومة 

  جوانب إعادة الهندسة اإلدارية

  :هندسة في األمور اآلتيةتتمثل جوانب إعادة ال

وتشمل التخطيط، والتنظيم، والتنسيق، والرقابة، والمتابعة، وتقويم األداء إذ : العمليات اإلدارية -

  .تساعد إعادة الهندسة اإلدارية في إعادة تصميمها، بغية تحسين األداء داخل المدرسة

تراتيجية التي تقع في جميع عمل وتتمثل هذه العمليات في األمور االس: العمليات االستراتيجية -

المدرسة، باعتبارها جوهرية من أجل تحقيق أهداف المدرسـة، واخـذ موقعهـا فـي السـوق      

فما هو استراتيجي فـي  . والمجتمع، وتختلف العمليات اإلستراتيجية حسب طبيعة عمل كل تنظيم

  .تنظيم ما قد يكون عمالً ثانوياً في منطقة أخرى

ويتمثل ذلك في بناء فرق العمل داخل المدرسة والفرق المتعددة : جماعيالتركيز على العمل ال -

  ).2005,الغريب وآخرون (المهام، والتي تساعد في تنفيذ برامج إعادة الهندسة اإلدارية 

معايير رئيسة الختيار العمليات التي تخضـع إلعـادة الهندسـة    ) Iraking(وقد وضع 

  :ومنها

إن العمليات التي تعاني من خلل وظيفـي تكـون   : )Dysfunction(االختالل الوظيفي  - 

  .مرشحة إلعادة الهندسة بصفة رئيسة
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 .األهمية، أي أهمية العملية بالنسبة للعميل وكونها ذات قيمة مضافة - 

 .إذ يتم التركيز على العمليات القابلة إلعادة التصميم والهندسة: المالءمة - 

نمو وتتطور من كونها متمركزة حـول  عندما تتم إعادة هندسة عملية ما، فان الوظائف ت

  ).2003الوارد عند حلمي، ( المهمة إلى كونها عمالً متعدد األبعاد

، إن المنظمة المعاد هندستها تكون الوظائف اإلداريـة والقـيم   )2007(حسين  وقد ذكر

، أربعة أضالع لمربع واحد مرتبطة معاً، الضلع األول، هو العملية والثـاني : والعمليات فيها هي

هو وظائفها وهيكلها، والثالث، هو نظام إدارتها ومقياسها واألخير هو ثقافتهـا، أي مـا يقـدره    

  .موظفوها ويقيموه

وترى الباحثة إن إعادة الهندسة اإلدارية تساعد على تفعيل األداء اإلداري داخل المدرسة 

، و مشـاركة األفـراد   تفعيل الفهم المتبادل بين المديرين واألفراد العاملين بالمدرسـة  من خالل

إيجـاد   تحسين المعرفة واستخدام المهارات لدى األفراد العاملين، و العاملين في صنع القرار، و

 مشاركة األفراد العاملين في عمليات التغيير التنظيمـي، و  مناخ جيد يسود العالقات اإلنسانية و

يتوقـف   يفية إدارتها، وحيث االستغالل األمثل للموارد من خالل التخطيط لألنشطة المدرسية وك

معيار نجاح التنظيم المدرسي على تحديد أهدافه تحديداً واضحاً،  بحيث يدركه األفـراد داخـل   

, ويتم ذلك من خالل فـرق العمـل  . منظومة المدرسة، ويمثل ذلك أولى خطوات إعادة الهندسة

نمط األعمال المطلوبة،  وتحديد المسؤوليات بصفة مستمرة حتى تتالءم مع المتغيرات الحادثة في 

توزيع االختصاصات على العاملين داخل منظومة التعليم، والعمل على توفير نظـم   ومن خالل

المعلومات عن األداء الفعلي لكل العاملين، وقياس ذلك األداء بالعمل السابق، وتوجيه األفراد إلى 

سي في ضـوء مجموعـة مـن    مراجعة األداء المدر االلتزام باألداء وفقاً للخطط الموضوعة، و

والتغيير في هيكل الوظائف والموارد البشـرية، واالسـتخدام   ,المعايير واألهداف المتفق عليها 

و توفير قواعد المعلومات، واستخدام نظم المعلومات،  وشـبكات االتصـال داخـل    , األمثل لها

  . المدرسة
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  :نظومة التعليميةالعوامل التي تساعد على تحقيق أهداف إعادة الهندسة داخل الم

العوامل التي تساعد على تحقيق أهداف إعادة الهندسة داخـل المنظومـة   ) دسوقي(ذكر 

  -:، وهيالتعليمية

ويتمثل ذلك في فهم أساسيات العملية اإلدارية،  وفهم ما هي عملية : فهم عملية إعادة الهندسة -

توافر أسباب مهمة عن عملية  إعادة الهندسة، وتكامل مدخل تحسين العمليات اإلدارية، وضرورة

  .إعادة الهندسة

أي فهم الوضع الحالي للتنظيم داخل المنظومة التعليمية،  ووضـع  : تقبل مدخل إدارة العملية -

  .برنامج لتقييم العملية اإلدارية، وتعديل الهيكل التنظيمي

ـ   : استمرارية تقييم األداء - ط إدارة األداء أي إمكانية وجود نوع من الفهم لقـيم التنظـيم، ورب

  .بتوقعات الطالب وأولياء األمور وحاجاتهم

أي وضع استراتيجيات إلدارة الموارد البشـرية، وبنـاء اسـتراتيجية    : ممارسة إدارة التغيير -

إلدارة موارد المعرفة، وإيجاد نوع من الدعم يهدف إلى تكامل جهود عمليـة إعـادة الهندسـة،    

  .الخارجي، وتدعيم البرنامج التعليميووضع إطار لعملية االتصال الداخلي و

ويعني وجود معايير واضحة لما سوف يـتم إعـادة هندسـته،     : إدارة عمليات إعادة الهندسة -

ووضع العملية في اإلطار الصحيح لها، واإلفادة من فريق مدرب وذي خبـرة لضـمان األداء   

  ).2005, رونالوارد في الغريب وآخ( .الجيد، واتباع مدخل منظم إلعادة الهندسة

  :تحتاج إلى إعادة الهندسةالتي المؤسسات التعليمية 

لكي تـتمكن  , كد الواقع الفلسطيني على حاجة المؤسسات التعليمية إلى إعادة الهندسة يؤ

فقد احتل موضـوع  , من مواجهة موجات التحديات والتجديدات في عصر تكنولوجيا المعلومات 

تها مكانة بارزة لتصبح مؤسسة ريادية قادرة على عمليـات  التطوير الشامل للمدرسة لزيادة فاعلي

وهذا ما اشتملته الخطة الخمسية للتطوير  يالتغيير،  واإلصالح،  والتجديد في المجتمع الفلسطين

  ).2004, خليفة(التربوي التي تتبناها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  
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  :ا يليم من المؤسسات التي تحتاج إلى إعادة الهندسةو

المؤسسات ذات األداء المتدني بشكل ملفت للنظر من حيث ارتفـاع تكـاليف اإلنتـاج    

  .وتواضع مستوى الخدمات التي تقدمها

المؤسسات التي لم تتدهور بعد، ولكن أداءها يوحي ببلوغ حالة التدهور فـي المسـتقبل   

ولكنها ال تسـتطيع   القريب، وتشتمل المؤسسات التي تصارع من أجل البقاء في الوقت الحالي،

مسايرة التطور الحادث في بيئتها، لذا ال بد لإلدارة أن يكون لها رؤية مستقبلية من اجل التنبـؤ  

بالمخاطر، وكيفية الحد من تأثيرها وتجاوزها عن طريق استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية فـي  

  .طرتحسين العمليات اإلدارية، من اجل مواكبة المستقبل والتخلص من المخا

إضافة إلى المؤسسات التي بلغت قمة التفوق والنجاح، وهي تلك المؤسسـات الناجحـة     

بالمقاييس اإلدارية المتعارف عليها، وليس هناك ما ينذر بتـدهورها، ألنهـا مؤسسـات تتميـز     

بمستوى عال في األداء وال تواجه صعوبة ملموسة، ولم تظهر عليها مؤشرات التدهور،  وتحوز 

ولكن تتميز إدارتها بالطموح، واإلبداع في األداء، وتريد تحقيق المزيد من التفوق رضا العمالء 

  ). 2004, فهمي(على غيرها من المنافسين 

وترى الباحثة انه  تتضح وتبرز مبررات ودواعي استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في   

بشري والسعي من أجل تحسين العمليات اإلدارية في المدارس، وذلك لرفع رصيد رأس المال ال

بناء أنموذج تعليمي أكثر فاعلية وجودة، يسهم في تطوير قدرات األفراد على المشاركة الفعالـة  

  .في إدارة المجتمع،  بما يتفق ومتغيرات العصر، ومتطلبات سوق العمل وحاجات المجتمع

هيكـل  إن نجاح مشروع إعادة الهندسة أو فشله يعتمد على نظام اإلدارة الذي يشـمل ال 

التنظيمي وتوزيع الموارد، وطبيعة الممارسات واإلجراءات اإلدارية، والبيئة الخارجية المتمثلـة  

في المشاركة المجتمعية فان اإلمكانات الواجب توافرها لتحقيق إعادة الهندسة فـي المؤسسـات   

ق اإلدارية و األساليب والطر, تحديد الموازنة، وتوفير التمويل، وتحديد أوجه الصرف, التعليمية

المتمثلة في إعادة هندسة العمليات اإلدارية والتقييم الذاتي، ونظام التغييـر الجـذري والتطـور    

, الموارد البشرية المتمثلة بالخبراء وأعضـاء الهيئـة التدريسـية والجهـاز اإلداري    , المستمر

ثر المدرسـة بهـا   البيئة الخارجية للمدرسة وتأثير وتأ والمختبرات والتجهيزات والوسائل التقنية

  ). 2003, حلمي(
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وكما ترى الباحثة أن نجاح تطبيق إعادة الهندسة، يتوقف على مدى توافر إدارة تنظيمية 

فعالة تتوافر فيها قيادات تربوية، وتتبنى المأسسة في العمل اإلداري، وتتلقى الدعم الـوافر مـن   

وتمتلك حسن التصـرف  , وح الفريقوالعمل بر, اإلدارة العليا، وتعتمد على تكنولوجيا المعلومات

  .في األمور المالية

  تطبيق إعادة الهندسة على منظومة التعليم

إن تطبيق إعادة الهندسة على منظومة التعليم، يعني تحوالت خطيرة فـي بيئـة العمـل    

  :وطرق العمل واألدوار التي يقوم بها العاملون، ومن أهم هذه التحوالت

تحول العمليـات مـن فلسـفة     ,وظيفية إلى فرق عمل  تحول وحدات العمل من إدارات    

 ,وتحول العمل من مهام بسيطة الى عمـل متعـدد األبعـاد    , ةالمهام البسيطة إلى المهام المتعدد

تحول مقاييس  و, وتحول إعداد الموظف من مجرد التدريب التخصصي إلى دور يتمتع بالسلطة 

التـي يتطلبهـا    لى القدرة على القيام بالوظـائف الترقية من حسن األداء في الوظيفة الحالية،  إ

و تحـول شـكل الهيكـل    , وتحول قيم العمل من قيم حمائية إلى قيم إنتاجيـة  ,  الموقع الجديد 

تحول في عمل المديرين من مسجلي نتائج  و, التنظيمي من هيكل هرمي، إلى هيكل سطح ممتد 

ى أفضل صورة، أي تحول دور المدير من الى قيادات حقيقية تشارك بفاعلية في انجاز العمل عل

والتركيز على احتياجات العمالء بدالً من احتياجات الرؤساء من جانب , مشرف الى مدير فريق

العاملين، أي تحول والء الموظف نحو العميل، وليس الرئيس، تحول اهتمام الموظف من رضـا  

  ).2005الغريب وآخرون، (رئيسه إلى رضا العمالء 

تيجيات التي تستطيع إدارة المدرسة االستعانة بها عنـد اسـتخدام أسـلوب    ومن االسترا

  :الهندسة اإلدارية

و ربـط المكافـآت بالسـلوك    , وتحسين نظم المعلومات , تحسين االتصال بين األفراد 

وجعل المدرسة أكثر تركيزاً على الطالب، وإشباع , وتعزيز تقوية إدارة التغبير والتطوير, الجيد

وإحداث وتحقيق تحسـينات  , و إيجاد مرونة في طبيعة العمل وأدوار المعلمين, باتهحاجاته ورغ

  .في جودة وسرعة العمليات اإلدارية
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  :في المدرسة معوقات تطبيق إعادة الهندسة

وهذه تقف , اإلدارية والمالية والفنية تعاني الكثير من المدارس من نقص في التجهيزات     

إلى وجود ) 2005الغريب وآخرون، (وكما أشار . دسة في المدارسعثرة أمام تطبيق إعادة الهن

  :مجموعة من المعوقات التي تحول دون تنفيذ عملية إعادة الهندسة في المدارس،  وهي كاآلتي

وتجاهل قيم األفراد المشاركين، وثقافة المدرسـة  , وجود نوع من الثقافة المقاومة للتغيير    

عانة بأشخاص غير قادرين على قيادة عملية إعادة الهندسة، ومن واالست, في عملية إعادة الهندسة

ومحاولة إجراء عملية إعادة الهندسة مـن  , خالل محاولة إصالح العمليات بدالً من تغييرها تماماً

ومن خـالل إسـناد   , ومن خالل عدم التمييز بين إعادة الهندسة وبرامج التغيير, أسفل إلى أعلى

و وضـع  , دة الهندسة إلى أفراد مسؤولين علـى وشـك التقاعـد    مجموعة إجراءات عملية إعا

  .العراقيل أمام إعادة الهندسة، والتركيز على المظهر ال الجوهر

وترى الباحثة أن تفويض السلطة للعاملين عامل هام في تطبيق إعادة الهندسة، وعامـل      

لـذلك يجـب   , ام التطبيق لكن التحيز الذاتي من قبل القياديين يقف حائالً أم, أساس في نجاحها

االهتمام بالعنصر البشري وتكنولوجيا المعلومات،  ألنهم بمثابة مسهالت مستخدمة في منهجيـة  

وألن مدرسة اليوم تسعى، وجادة لتوفير مخرجات يرضى عنها , إعادة هندسة العمليات اإلدارية

  . المجتمع

   اإلدارية في المدرسة مبادئ إعادة الهندسة 

عادة الهندسة وجود مجموعة من المبادئ التي لهـا عالقـة بكيفيـة أداء    يتطلب تحقيق إ

  :العمل ومنها ما يلي

ومخرجات العمليات اإلدارية والربط بين المهام والواجبات في وظيفـة  : التركيز على النتائج) 1

  .واحدة، من خالل أيدي عاملة تستطيع تحقيق أعلى إنتاجية وإشباع لحاجات العاملين

إذ يتم التقليل من األنشطة التي ال تسهم في إشباع حاجـات الطالـب   : على الطالب التركيز) 2

والمجتمع، أي يجب أن تشمل عملية إعادة الهندسة األفراد المستفيدين من تنفيذ العمليات، ألنـه  

  .سيساعد على تحسين أدائهم للعمل، والقضاء على المعوقات والحواجز التنظيمية
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يصبح األفراد المسؤولون عن جمع المعلومات أصحاب : ة لتنفيذ العملدمج المعلومات المهم) 3

الدور الفعال في عملية التشغيل والمعالجة لهذه المعلومات، وهذا يقلل الحاجة لجماعـة أخـرى   

  .للقيام بهذه المهمة

وجود توازن بين األنشطة واإلجراءات، وذلك من خالل توفير دعم التدريب لعمليات التغيير ) 4

يد األهداف، واستراتيجية النظام، ووضع رؤية النظام التعليمي، وتحفيـز العـاملين لتقبـل    وتحد

  .التجديدات، وإعداد خطة تشمل العمليات التي يراد إعادة هندستها

ويتطلب ذلك نوعاً من التكنولوجيـا  ,  إذ يؤيد العمل في ضوء نوع من الرقابة . اتخاذ القرار) 5

  .والتقنية الحديثة

أي جمع المعلومات والحصول عليها فور حدوثها عن طريق نظم :  ية جمع المعلوماتإمكان) 6

  .إدارة الوقت الحقيقي

يتم دمج عدة وظائف في وظيفة واحدة، ومن مزايا هذا المبدأ سهولة توزيـع  : الدمج الوظيفي) 7

ـ    رة أعباء العمل ومسؤولياته على األفراد، وتحسين مستوى مراقبة أدائهم، والـتخلص مـن كث

األخطاء، وإعادة العمل الناتجةعن تعدد اإلدارات الوظيفية،  ما يؤدي إلى سرعة إنجاز العمـل  

داخل المنظومة التعليمية، وما يساهم في منح الصالحيات الكاملة ألداء عمليات كاملة واكتشـاف  

  .األساليب الجديدة والمبتكرة واإلبداع في العمل

ة المناسبة ما يساعد على تخفيض وقت العمل وانخفـاض  إنجاز العمل في الوحدات التنظيمي) 8

تكلفة أدائه، كما يقضي على الحوافز التنظيمية بين اإلدارات المختلفة بالمنظومـة ويـدعم روح   

  .التعاون بين العاملين

ويؤكد هذه المبدأ على إمكانية عدم لجوء العامـل فـي إحـدى    : اتخاذ القرار مهمة المسؤول) 9

ئيسه للحصول على قرار منه بشأن عمل ما،  وإنمـا يصـبح هـذا الفـرد     مراحل العمل إلى ر

مسؤوالً عن اتخاذ هذا القرار بنفسه، وبالتالي فان عملية اتخاذ القرار لم تعد حكراً على المديرين 

ويساعد تطبيق هذا المبدأ في المدارس على سرعة أداء العمل، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة 
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لى االرتقاء باألفراد العاملين لتفويضهم المزيد من الصـالحيات،  وتحملهـم   للعمالء، باإلضافة ا

  .المسؤولية جنباً الى جنب مع رؤسائهم

تتحول القيم السائدة في المنظومة، وفي ثقافتها من قيم : نسيادة القيم اإلنتاجية بين المرؤوسي) 10

  .ةأنفسهم عن رؤسائهم،  إلى قيم إنتاجي نجماعية حمائية للمرؤوسي

تقليل مستوى الرقابة، ألن اإلفراط في أدائها يعد من األعمال عديمة القيمة، وبالتالي تسعى ) 11

إعادة الهندسة الى استخدام الضوابط الرقابية في حدود فعاليتها فقط، وتقضي بالتالي على الرقابة 

  .الالصفية في أداء األفراد لهذه العمليات

أي اإلعداد الوظيفي يتحول من التـدريب  : اإلعداد الوظيفي التركيز على التعليم في عملية) 12

  .إلى  التعليم

أي يتحول المديرون من مشرفين إلى مـوجهين  : التركيز على التوجه كعمل أساسي للمدير) 13

  )2007,حسين ( .إذ يكونون بالقرب من مواقع العمل

  العمليات اإلدارية في المدارس 

رسة، المحرك األساس لزيادة فاعليتها وهـي، بمثابـة   وتشكل العمليات اإلدارية في المد

تمارس اإلدارة المدرسية مهامـا   إذ, وحدة قاعدية للتجديد والتطوير التربوي ألنشطتها وبرامجها

داخل البيئة المدرسية، والمجتمع المدرسي، من خالل المعلمين، والتالميذ، والموظفين، وخـارج  

لمحلي، وهي أيضا عمليات إدارية متداخلة، تتم عن طريق المدرسة مع أولياء األمور والمجتمع ا

التخطيط، التنظيم، التنفيذ، التوجيـه والمتابعـة والتقـويم    (وظائف يقوم بها مدير المدرسة وهي 

  ).واالتصال، واتخاذ القرار

  : عدة تعاربف للعمليات اإلدارية من أبرزها )2008(يذكر العجمي 

تضم التخطـيط،  والتنظـيم، وإصـدار األوامـر،       أن عمليات اإلدارة" فايول"إذ يرى 

  .والتنسيق، والسيطرة

على أن العمليات اإلدارية تتضـمن التخطـيط، والتنظـيم، والتوجيـه،      ) كوليك(ويؤكد 

  .والتنسيق، وكتابة التقارير، ووضع الموازنة
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ويشير االتحاد األمريكي لإلداريين إلى أنها تشتمل التخطـيط، والتحفيـز، والتنسـيق،    

  .والتقييم

  :التخطيط كوظيفة إدارية من وظائف اإلدارة

التخطيط هو التفكير في المستقبل، أو تحديد المهام الالزمة لتحقيق األهداف التنظيميـة،  

وكيف ومتى يتم القيام بها من خالل وضع االستراتيجيات التي تمكن المدير مـن تحقيقهـا،  أو   

، والبرامج، والسياسات، واإلجراءات، واختيـار  عملية وضع وتحديد البدائل لألهداف، والخطط

البديل األفضل والتي يمكن من خالله تحقيق أهداف المنظمة في ضوء الموارد المادية والبشرية 

  ).2007مصطفى، (المتاحة للمنظمة 

بأنه عملية صنع القرارات بشأن المستقبل، وعرفه أيضا بأنه " Waren) (وارين  "أو كما عرفه 

  ).2007الوارد عند حسين (إلى ترشيد القرارات الخاصة بتوزيع إدارة الموارد عملية تهدف 

عملية التخطيط، بأنها وظيفة الذكاء في ) Haimann & Scot(واعتبر هايمان وسكوت 

اإلدارة إذ عرف التخطيط على أنه عملية جمع المعلومات، وتحديـد األهـداف،  والسياسـات،     

  ).2007الوارد عند حسين (أن تتبعها المنظمة  وتحديد االستراتيجيات، التي يجب

  أهمية التخطيط

التخطيط يساعد المدير والمعلمين في إمكانية التنبؤ بسلوكهم، وتحديد احتياجاتهم ورغباتهم 

من خالل الخطة الموضوعة، والتي تعد جزءاً من التخطيط طويل األمد، لذلك ينبغي على المدير 

ألسئلة اآلتية ماذا أريد؟ ومن استهدف؟ وما اإلمكانيات المادية عند وضعه لخطته أن يسأل نفسه ا

والبشرية المتاحة؟ وما مؤهالت المعلمين؟ وما خلفية التالميذ ومسـتويات تحصـيلهم؟ وكيـف    

  ).2007الحريري، (سأعمل على تحسين عملية التعلم والتعليم؟ 

المتوقعة بكفـاءة، وهـذا   والتخطيط يساعد على التعامل مع العوامل الطارئة المفاجئة غير 

يساعد في تحقيق الوظائف اإلدارية األخرى من تنظيم، وتوجيه، ورقابة،   و, يقلل الهدر اإلداري

كما ويساهم التخطيط في إدارة الوقت، ومنع االرتجال واللجـوء إلـى التجربـة    . بشكل أفضل

د على التنسيق بين ويساع, ويتضمن التخطيط الربط بين الماضي، والحاضر، والمستقبل ,والخطأ

ويعمل علـى تـوفير   , األنشطة الرئيسة والفرعية إذ أنه يحدد أداء كل مرحلة من مراحل العمل
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ويعمل على حسن استغالل الموارد واإلمكانات المتاحة، وبالتـالي يعمـل   , المعلومات والبيانات

لـى زيـادة   ويوضح أهداف المنظمة من خالل زيادة الخدمات، ويؤدي إ, على تخفيض التكاليف

ويعتبر التخطيط مرحلة أساسية من مراحل العملية اإلدارية المتكاملة تقود إلـى  , فاعلية المديرين

) 2007حسين، (اتخاذ القرار وتحديد الرؤية، والرسالة، وتحقيق أهداف المدرسة، وهذا ما أكده  

تقييم الخطط , مراقبة عملية التخطيط :وهناك واجبات على المخططين أن يقوموا بانجازها وهي

  .التي يتم تطويرها وحل مشكالت التخطيط

  :عالقة التخطيط بالهندسة اإلدارية

   :الهندسة اإلدارية تتضح من خالل عدة أمور كاآلتي هناك عالقة بين التخطيط و      

ومن أهمها تفادي األنشطة غير الضرورية، وذلك لتحقيق أهداف المدرسـة، وكالهمـا         

س لألداء، إذ يتم اكتشاف كفاءة العاملين في المدرسة في عملهم، ومـن  يعمالن على وضع مقايي

خالل تطبيق المفهومين في العمل المدرسي يتم التقليل من فـرص المخـاطر التـي يمكـن أن     

يتعرض لها المعلمين في المستقبل ويتم العمل على مسلسل الخطوات بطريقة تسهل أهداف كـال  

حقيق الهدف األسمى، وهو هدف المعلـم ضـمن اسـتغالل    المفهومين، الن كالهما يهدف إلى ت

  .الموارد المتاحة

يتم التعرف إلى المشكالت والمعوقات، والتعرف إلى  احتياجـات   -أيضا  -ومن خاللها      

وقدرات العاملين، وكيفية اإلفادة منها بهدف تقليل إهدار الوقت والمال عـن طريـق التخطـيط    

  ).2007حسين،(يه كل من التخطيط والهندسة اإلدارية المستقبلي التنبؤي، وهذا يسعى إل

  فوائد الترابط بين التخطيط والهندسة اإلدارية

يتم االنسجام بين الخطط الفرعية التي  التخطيط والهندسة اإلدارية من خالل الترابط بين      

ء التخطيط بصورة متكاملة، ويتم تحديد البدائل في  أثنا تطرحها الهندسة اإلدارية، بحيث تترابط

  .وهذا من أهداف الهندسة اإلدارية. ةبهدف القضاء على الروتين، والبيروقراطي

يحدث مرونة في التخطيط، إذ يمكـن لفريـق الهندسـة      -أيضا -ومن خالل الترابط       

اإلدارية اتخاذ القرار دون اللجوء إلى اإلدارة ؛ أي الالمركزية في اتخاذ القـرار،  كمـا ويـتم    



 
42

مدير من رئيس إلى قائد مؤتمر ومفاوض، وهذا يسمح بالتالي بمشاركة الجميع في تحويل دور ال

اتخاذ القرار، واألخذ بأنماط  التفكير االبتكاري عند التخطيط، وضرورة التركيز على العمليـات  

  .وفهم بنية العملية

 وخالصة القول أن هدف الهندسة اإلدارية في المدرسة هو تغيير واقعها نحو األفضـل       

واالرتقاء بمستوى األداء فيها، وال يتم ذلك إال من خالل وضع خطة للتغيير، باإلضافة إلـى أن   

الهندسة اإلدارية تبدأ من مجموعة من األفكار تتمثل في متى تتم؟ وكيف تتم؟ وأين تـتم؟ وهـذا   

  .يعتبر تخطيطاً؛ ويعتبر التخطيط اللبنة األساسية للهندسة اإلدارية

رية تساعد على استغالل الفرص، واإلمكانات المادية المتاحة، وتتحقق في والهندسة اإلدا      

  .المدرسة من خالل العمليات التخطيطية اآلتية

  .التخطيط لألنشطة المدرسية وكيفية إدارتها واإلفادة منها في العملية التعليمية -

الل المشـاركة فـي   التخطيط لإلفادة من المجتمع المحلي في تنمية المنظومة التعليمية من خ -

  ).2007, حسين (عملية اإلصالح، والتجديد، أو من خالل المساهمة في التمويل 

  التنظيم: ثانياً

يعتبر التنظيم الوظيفة الثانية بعد التخطيط، وهو يتضمن قيام مـدير المدرسـة بتقسـيم          

ت، الملقاة على األعمال وتوزيع األدوار في مدرسته مع تحديد الصالحيات، والمهام، والمسؤوليا

  ).2003الرويلي، (عاتق كل فرد من العاملين في المدرسة 

ويحتاج المدير لكي يكون فعاالً في عمله أن يعرف بالتحديد ما األنشطة  التـي سـيقوم         

  .بإدارتها؟ ومن مساعدوه؟ ومن رؤساؤه؟ ومن المسؤولون أمامه؟

الذي تتبعه، والتنظيم هو اإلطار العـام  فالمؤسسات قد تنجح أو تفشل تبعاً لفعالية التنظيم       

للطريقة التي يتم بموجبها التمييز، وتقسيم العمل، وتشكيل الوحدات داخـل المدرسـة وتنسـيق    

  .األعمال وتكاملها لتحقيق أهداف المؤسسة
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تحديد األنشطة والمهام واألدوار الالزمـة لتحقيـق   "، بأنه )2007(وقد عرفه مصطفى       

دها إلى األفراد بما ينسجم مع قدراتهم ومهاراتهم من خـالل ايجـاد آليـة    أهداف المنظمة وإسنا

  ".لتغيير الخطط

،  هو القيام بتحديد وتوزيع مسؤوليات واختصاصـات داخـل   )2006(ويعرفه الحربي       

المنظمة التربوية، حتى يعرف كل فرد داخل المنظمة نوع السلطة الممنوحة لـه والـذي عـن    

  .دية، والجماعية، وأشكال االتصاالت المختلفة داخل المدرسةطريقه تنظم الجهود الفر

  :عالقة التنظيم بالهندسة اإلدارية

ومن أجل استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في تحسين وظائف اإلدارة، وخاصة التنظيم       

ال بد من توافر قيادة واعية بمتغيرات العمل، ومدى وضوح األهداف التي تسعى إلـى تحقيقهـا   

ناعة بأهمية التخطيط، وهنا ال بد من إثارة همم األفراد الـذين سـيقومون بـأداء الهندسـة     والق

اإلدارية، فالهندسة اإلدارية تعمل على إعادة التنظيم لجعله مالئماً لما يطرأ من تغيرات،  كـذلك  

ما تعمل الهندسة على تحديد الجهات التي تتعامل معها المدرسة، وكذلك تحديد مجاالت التطور، ك

يتضح الترابط بين التنظيم والهندسة اإلدارية من خالل التدريب الذي يتم عـن طريـق فريـق    

العمل، الن الهندسة اإلدارية تهتم باألفراد، والتنظيم يساعدها في تحديد نوعية األفراد ومسـتوى  

أعضـاء  الكفاءة المطلوبة وتمد الهندسة اإلدارية التنظيم بأدوار جديدة، مثل تفويض السلطة بين 

الفريق، وكذلك التنسيق بين خطوات عملية الهندسة اإلدارية، وتحديـد المسـؤوليات وتوزيـع    

االختصاصات على العاملين وإعادة بناء التفاعل داخل المدرسة، كمـا تضـفي علـى التنظـيم     

المرونة، وهذا يسمح بإحداث بعض التغيرات في التنظيم دون إحداث تعـديالت أساسـية علـى    

  ). 2007, حسين (نظيميةالخريطة الت

  التوجيه: ثالثاً

يعتبر توجيه العاملين أساس عملية اإلدارة عن طريق األوامر والتعليمات الصادرة مـن        

المدير النجاز العمل بثقة وحماسة، لكي تتحقق النتائج المرغوبة، ويتم التوجيـه عـن طريـق    

بهدف زيادة اإلنتاجية وتحقق األداء االتصال الذي هو عملية تبادلية بين الرؤساء والمرؤوسين،  
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األنسب ويتطلب ذلك توفير التحفيز وإثارة الدافعية للعمل، والقيـادة والعمـل بـروح الفريـق     

  .والمشاركة في اتخاذ القرار واالتصال بالمرؤوسين على كافة المستويات

قيـادة  ، بأنه المساعدة على التحسين والتقدم، وهو مهارة في ال)2007(وعرفه مصطفى       

ومهارة في التقويم ومهارة في العالقات اإلنسانية ومهارة في إدارة الموظفين، وأنه سلوك منظم 

رسمي من قبل المؤسسة التعليمية، ويؤثر تأثيراً مباشراً في سلوك المدرسين بشكل يحسن تعلـم  

  .التالميذ ويحقق أهداف المؤسسة

  :أهمية التوجيه في العملية التربوية

  :من خالل لتوجيه في العملية التربويةتتضح أهمية ا

مساعدة التالميذ علـى   و, توضيح أهداف العمل، ومساعدة المعلمين والطلبة على فهمها

تنمية االتجاه نحو العمل بـروح الفريـق   . معرفة ميولهم وقدراتهم ومشكالتهم وتحديدها وحلها

فـي نفـوس العـاملين     تنميـة روح القيـادة والتبعيـة   , وتدريبهم على اإلفادة مـن اآلخـرين  

  ).2000صبحي،(

  العالقة بين الهندسة اإلدارية والتوجيه التربوي 

  :من خالل عدة أمور،  منها الهندسة اإلدارية والتوجيه التربويتضح العالقة بين    

تتضمن عملية الهندسة اإلدارية حل المشكالت التي ترهق المـوجهين،  مثـل فحـص    

الهندسة اإلدارية على توزيع االختصاصات بـين أعضـاء   الشكاوي وحل المنازعات، إذ تعمل 

الفريق، كما وتعمل الهندسة اإلدارية على مساعدة القادة والمشرفين على تبني مفاهيم وأسـاليب  

يساعد التوجيه على التحول من أسلوب الزيارات المفاجئة للمعلم بهدف المتابعة , إدارية معاصرة

, ائم على تقديم الخبرات الناجحة، ومعالجة األخطاء في األداءوالتقويم إلى التوجيه واإلشراف الق

بالمقابل يتطلب التوجيه السليم توفير المعلومات الالزمة عن األداء الفعلي لكل العاملين ويتم ذلك 

من خالل توفير نظم المعلومات التي تشملها الهندسة اإلدارية،  وذلك لتحديد العملية ذات القيمـة  

  ). 2007,حسين(للهدف األسمى، وهو هدف المنظومة التعليمية  المضافة بالنسبة
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  :المتابعة والتقويم: رابعاً

يعتبر العنصر اإلنساني من أهم العناصر األساسية في المدرسة، ومن ثم فإن من وظائف   

اإلدارة المدرسية العمل على إعداد العاملين وتنميتهم وزيادة قدرتهم وكفاءتهم في العمل، وبالتالي 

  .ن تكون هناك فاعلية للتخطيط والتنظيم ما لم يكن مرتبطاً بالمتابعةل

  :عملية المتابعة في مخطط المدرسة ضمن اآلتي) 2006(وقد أورد الحربي 

  .متابعة خطة العمل والتنظيم المدرسي الذي وضع بمعرفة المسؤولين بالمدرسة) 1

  .متابعة تنفيذ خطط ونتائج أعمال هيئة التدريس) 2

  .بعة تنفيذ قرارات المجالس ودراسة معوقات التنفيذ وتذليلها في حدود اإلمكانات المتاحةمتا) 3

  .فحص األمور المالية واإلدارية بطريقة دورية) 4

  .متابعة الخدمات التي تحقق دور المدرسة كمركز إشباع في البيئة) 5

،  إلصدار قـرارات  والتقويم عملية منظمة هادفة لتحديد مقدار تغيير السلوك لدى األفراد

  ).2007عليمات، (وأحكام لتحسين األداء والسلوك والنتاجات 

إلى تحفيز العاملين لتحسين أدائهم وتحديد الحاجات التدريبية،    -أيضاً  -ويهدف التقويم 

وتحديد مدى التغيير في سلوك العاملين في المدرسة، واتخـاذ القـرارات التربويـة المناسـبة،      

  .  ن في المدرسةومساءلة العاملي

  عالقة الهندسة اإلدارية بالمتابعة والتقويم

تتضح العالقة من خالل وجود مجموعة من الضـوابط علـى األداء، ومنهـا الشـفافية     

والمساءلة والرقابة المجتمعية،  وأيضا من خالل تحديد االحتياجات التدريبيـة،  ومـن خـالل    

ين، كما تتطلب إعادة الهندسـة اعتمـاد تقـويم    إحداث وتحفيز اإلبداع واالبتكار من قبل المعلم

  .ومتابعة األداء على أكثر من مصدر، منها مالحظة األداء ومتابعة األنشطة والتوثيق
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  الرقابة: خامساً

وهي الجهاز العصبي لجسد اإلدارة، وهي تصف نظام المعلومات الذي يتضمن الخطـط  

ومون بأداء مسؤولياتهم، وأن المدرسة تسير يتأكد المدير أن الموظفين يق والعمليات ومن خاللها 

في االتجاه الصحيح لتحقيق األهداف، وبالتالي فان نظام الرقابة الفعـال يسـاهم فـي تحقيـق     

  .األهداف

التحقق من أن كل شيء قد تم طبقاً للخطة التي أختيـرت،  : بأنها" عرف  فايول الرقابة 

توضيح األخطاء واالنحرافات حتى يمكـن  واألوامر التي أعطيت، والمبادئ التي أرسيت بقصد 

  ).1999الوارد عند منصور، " (تصحيحها وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى

، أن الرقابة تشير الى عملية تقييم األداء باستخدام معايير محددة )2007(وكما أكد حسين 

درسـة  سلفاً واتخاذ القرارات الصحيحة في ضوء عملية التقييم، وذلك بهدف ضمان غايـات الم 

وأهدافها بأقصى درجة ممكنة من الكفاية والفعالية، وتهتم الرقابة بفحص وتقيـيم نتـائج األداء   

الفعلي ومقارنتها مع االنجازات في الخطة، من حيث الكم والنوع بهدف تحديـد االختالفـات أو   

ت االنحرافات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في ضوء األسباب أو المعوقـات التـي أد  

إليها، كما وتهدف الرقابة إلى التأكد من أن مستوى األداء والطرق المتبعة فـي تنفيـذ الخطـة    

سيؤديان الى تحقيق الهدف، وتعمل على تحديد مواطن الضعف ومعالجتها، كما وتهـدف إلـى   

  .المحافظة على حقوق العاملين في المدرسة، وتحقيق نوع من النمطية أو التوافق ألداء العاملين

  :ية الرقابةأهم

تمثل الرقابة المحصلة النهائية ألنشطة المدرسة، إذ يمكن عن طريقها قياس مدى كفـاءة  

تشـجع   و, الخطط واألساليب الموضوعة وتنفيذها، وإذا ما كان هناك بدائل أفضـل لتحقيقهـا   

د تجد تساهم في تغيير وتعديل الخطط والبرامج، و كما و, اإلدارة المدرسة على تحقيق األهداف

تجويـد لـألداء    ضمان لحسن سير العمل، و, وتحقق العدالة, مقدار السلطة المفوضة للمسؤولين

  ).2008عياصرة، بني أحمد، (وتصحيح األخطاء، ومنع االنحرافات 
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  الهندسة اإلداريةبعالقة الرقابة 

تتضح العالقة من خالل عدة أمور، إذ تعمل  الهندسة اإلدارية على تحسين نظام الرقابة، 

كما وتساعد الهندسة اإلدارية في توضيح الجوانب الموضوعية في الرقابـة، وتسـهم الهندسـة    

اإلدارية بدور واضح في جعل الرقابة سهلة التطبيق من جانب األفراد الذين يطبقونـه، وكـذلك   

ا الذين سيطبق عليهم النظام، كما تجعل الهندسة اإلدارية نظام الرقابة مرناً، بحيث يمكن تعديله إذ

تغيرت الظروف، وكما تتيح الهندسة اإلدارية الفرصة الستخدام أساليب وأدوات عدة في الرقابة، 

كما يرتبط كال المفهومين بالجودة وتحسـين األداء وتحقيـق   , وليس االعتماد على أسلوب واحد 

  ). 2007حسين، (النوعية في المخرجات التعليمية 

  اتخاذ القرار : سادساً

وعملية اتخاذ القرارات من الوظـائف األساسـية   , داري عصب اإلدارةيعتبر القرار اإل

وهو عمل فكري وموضوعي يسعى إلى اختيار البديل األنسب من بين بدائل متعـددة   ,للمديرين

ومقامه أمام متخذ القرار، وذلك عن طريق المفاضلة بينها باستخدام معايير تخـدم ذلـك وبمـا    

جية التي تواجه متخذ القرار، وبالتالي فالقرار واتخاذه مـا  يتماشى مع الظروف الداخلية والخار

هما في الواقع إال انعكاس لسلوك سيقع مستقبالً، ولنتائج متوقعة ستترتب علـى هـذا السـلوك    

  ).1996عقيلي، (

ويرى البعض أن اتخاذ القرارات جزء ال يتجزأ من أعمال المديرين اليومية،والقدرة على 

  .ساساً  لجميع وظائف المديريناتخاذ القرارات يعتبر أ

  أهمية اتخاذ القرارات

وهو من المهام الجوهرية والوظائف األساسـية  . اتخاذ القرارات محور العملية اإلدارية

للمدير، ومقدار النجاح الذي يحققه المدير يتوقف على قدرته وكفاءته في اتخاذ القرار، كما يدخل 

واتخاذ القرار له أهمية في حياة األفراد ضـمن  . داريةاتخاذ القرار في جميع وظائف العملية اإل

  .ممارستهم اليومية لصنع القرار، ومن ثم اتخاذ العامل األساس للتقدم والنجاح في القيادة اإلدارية
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  القرارات عالقة الهندسة اإلدارية باتخاذ

لتفويض الهندسة اإلدارية تسمح للعاملين بالمشاركة في اتخاذ القرارات،  كما تسـمح بـا  

وهذا من أساليب اتخاذ القرار إذ يساعد المدير في إشباع رغبات العاملين وإتاحة الفرصة القيادية 

  .لهم

وهذا يؤدي إلى وعي وظيفي ومهنية في . وتتم الهندسة اإلدارية عند توفير اإلدارة الذاتية

  .اإلدارة  وتحسن المستويات التعليمية لدى معظم العاملين

  اإلدارياالتصال : سابعاً

يعتبر االتصال أحد المكونات الرئيسة للعمليات اإلدارية في المدرسة، فأي قصـور فـي   

االتصاالت المدرسية، بين اإلدارة المدرسية وبين المعلمين والطلبة يمكن أن يؤثر في  مسـتوى  

  ).2003الرويلي، (األداء في المدرسة 

وساطتها انتقال المعرفة من شخص ، العملية أو الطريقة التي يتم ب)2001(وعرفه الحيلة 

آلخر حتى تصبح مشاعاً بينهما،  وتؤدي الى التفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر، وبذلك يصبح 

لهذه العملية عناصرها ومكوناتها ولها اتجاه تسير فيه ويؤثر فيها، ممـا يخضـعها للمالحظـة    

  .والبحث والتجريب والدراسة العلمية بوجه عام

ؤسسات التعليمية في تحقيق أهدافها بشكل كبير، علـى  نجـاح عمليـة    ويعتمد نجاح الم

عيا (االتصال داخلها وخارجها، لما لها من أهمية في بنية تنظيم هذه المؤسسات وتحقيق أهدافها 

  )2008، بني احمد، هصر

وتهدف عملية االتصال في أية مؤسسة، ومنها المدرسة، إلـى تسـهيل عمليـة اتخـاذ     

المرؤوسين من التعرف إلى األهداف، والغايـات،  والبـرامج،  والخطـط     القرارات، وتمكين

المطلوبة من المؤسسة تحقيقها وتنفيذها، كما تعمـل علـى تعريـف المرؤوسـين بالتعليمـات      

واإلرشادات والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ أعمالهم، وتعريفهم بما لهم وما عليهم من واجبات ومهام 

الدراسات المهتمة بتطوير وتحديث اإلدارة أنه ال يمكـن أن تـتم    كما وتشير معظم, ومسوؤليات
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بمعزل عن االتصـال  ) التخطيط، التنظيم، والتوجيه، والرقابة، واتخاذ القرارات(عمليات اإلدارة 

  ). 2003الرويلي، (

يسهل عمليات اتخاذ القرارات من خالل تـوفير المعلومـات     وترى الباحثة أن االتصال

يحفـز األفـراد    و, ب دوراً أساساً في تحديد المشكالت ووضع طرق لعالجهـا يلع و, وتبادلها

كمـا   , يساعد على الترفيه والحفاظ على العالقات االجتماعية بـين النـاس    و, ويوجههم للعمل 

يساعد االتصال في تغيير االتجاهات وتكوين المعتقدات من اجل اإلقناع والتأثير فـي السـلوك،   

  .ام والواجبات واألهداف والغايات المطلوب تحقيقهاويعرف المعلمين بالمه

  عالقة االتصال بالهندسة اإلدارية

و عندما يكون االتصال فعاالً . تساعد الهندسة اإلدارية على تحقيق الكفاءة اإلنتاجية للفرد

تتوافر فيه شروط االتصال الناجح من حيث  التجديد والوضوح في األهداف والمعـايير، كمـا   

دسة اإلدارية على تفعيل االتصال اإلداري داخل المدرسة بين المعلمـين واإلدارة، أو  تعمل الهن

بين المعلمين بعضهم بعض، كما ومن خالل عملية االتصال بينهم تشجع الهندسة اإلدارية علـى  

المشاركة واإلسهام باألفكار المبتكرة، وذلك من خالل توفير سياسة البـاب المفتـوح لتطـوير    

في المدرسة والهندسة اإلدارية تحت على استخدام األساليب التقنية فـي تسـهيل    أساليب العمل

عملية االتصال، إذ تساعد على توفير قنوات وأساليب اتصال جديدة أكثر كفـاءة وفعاليـة فـي    

  ).2007, حسين(سرعة إنجاز العمل وتحقيق التكاليف 

فـي   العمليات اإلدارية وتستخلص الباحثة من خالل العرض السابق للهندسة اإلدارية و

أنه ال بد من توفر مجموعة مـن اإلجـراءات لهـذه المؤسسـة     وإيجاد العالقة بينهما المدرسة  

تكوين فريق عمل، الن فرق العمل , التعليمية  لتفعيل دورها في تحسين العمليات اإلدارية ومنها 

ثقافي في المدرسة من خـالل  تشكل عامالً أساساً في تحسين العمليات اإلدارية وإحداث التغيير ال

وضرورة  توفير قيادة ثقافية ووعي وظيفي يلعـب  , ممارسة األنشطة التي تعزز القيم االيجابية

تمكـين   دوراً في تغيير المعاير والقيم السائدة في المدرسة، وضرورة إشباع حاجات العاملين و

كما أن  مل مع  المشكالت وحلها،ومنح السلطة للعاملين يساعد على كيفية التعا, األفراد العاملين

مشاركة العاملين تلعب دوراً مهماً في نجاح برامج الهندسة اإلداريـة،  ألنـه يحفـز األفـراد،     
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.  لذلك ال بد  من توفير مناخ تسوده عالقات اجتماعيـة قويـة  .  ويشجعهم على اإلبداع واالبتكار

ووضع معايير ,  المشاركة المجتمعيةو أيضاً تفعيل , وهذه عوامل مهمة في برامج إعادة الهندسة

وعمل اإلجراءات التصحيحية لمعالجـة األسـباب   , لقيادة األداء ومقارنتها بالمعايير الموضوعة

الناتجة عن االنحرافات في األداء  كما يعمل على توفير القيم التنظيمية المناسبة إلعادة الهندسـة  

  .جديد والتطويروكل هذا يتوقف على إدارة مدرسية فعالة تتبنى الت

  :الدراسات السابقة:ثانيا

تناولت الباحثة عدداً من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة المباشـرة بموضـوع   

وذلك من خالل استقصائها ، الدراسة، وقد ساهمت هذه الدراسة في دعم البحث بالجوانب العلمية

ها، كما وتأمل الباحثة أن تسهم هـذه  وتحديد أدواتها ومنهجها والنتائج والتوصيات التي خرجت ب

الدراسة من خالل نتائجها وتوصياتها في تنوير الجهات المعنية بموضوع الدراسة فـي تحقيـق   

  .كفاءة التنظيم اإلداري

ودراسـات أجنبيـة تـم     دراسات عربية  الى السابقة  وقد تم تقسيم مجموعة الدراسات

  :ها وفقاً للتسلسل الزمني كما يليضعر

  لدراسات العربيةأوالً ا

تناول هذا الجزء من الفصل الثاني مراجعة تحليلية للدراسات السابقة المتعلقة بموضـوع  

  : وقد قسمت الدراسات  السابقة الى محاور رئيسة, البحث في هذه الرسالة 

  .تناول الدراسات السابقة  المتعلقة بالهندسة اإلدارية: األول

  .متعلقة بالعمليات اإلداريةتناول الدراسات السابقة ال: الثاني

مدى إمكانية تطبيق عمداء كليات التربية في الجامعات  " هانوانع)   2009(دراسة بني عيسـى  

   ." ومعيقات تطبيقها من وجهة نظر العمداء ورؤساء األقسام،األردنية لعملية الهندرة اإلدارية
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التربية في الجامعـات   هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى إمكانية تطبيق عمداء كليات

. األردنية لعملية الهندرة اإلدارية ومعيقات تطبيقها من وجهة نظر العمـداء ورؤسـاء األقسـام   

من جميع عمداء ورؤساء األقسام في الجامعات األردنية والبـالغ عـددهم   تكونت عينة الدراسة  

للكشف عـن مـدى    هانولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء استب. عميداً ورئيس قسم) 47(

إمكانية تطبيق عمداء كليات التربية في الجامعات األردنية لعملية الهنـدرة اإلداريـة ومعيقـات    

  .تطبيقها

أظهرت نتائج الدراسة أن مجال المنظومة القيمية لهندرة القرارات التربوية، جاء بدرجة 

بدرجة ) تخطيط، توجيه، تقييم(تقدير عالية جداً، في حين جاء في المرتبة األخيرة مجال اإلدارة 

وتبين أن درجة إمكانية تطبيق عمداء كلية التربية لعملية الهندرة اإلدارية من وجهة . تقدير عالية

نظر رؤساء األقسام فيما يتعلق بالمجاالت، فقد جاء في المرتبة األولى مجال المنظومة القيميـة  

ن جاء في المرتبة األخيـرة مجـال اإلدارة   لهذه القرارات التربوية و بدرجة تقدير عالية، في حي

  . بدرجة تقدير متوسطة) تخطيط،  توجيه، تقييم(

العمداء أنفسهم وجود فروق ظاهرية في متوسطات تقديرات ب كما أظهرت نتائج الدراسة

على كل مجال من مجاالت إمكانية تطبيق عمداء كلية التربية في الجامعـات األردنيـة لمبـدأ    

وجود عدم و، )وسنوات الخبرة، والوظيفة الحالية، الرتبة العلمية(وحسب متغير ، الهندرة اإلدارية

 و، الرتبة العلميـة ( يلمتغير ،تعزىالعمداء في متوسطات تقديرات فروق ذات داللة إحصائية 

فـي  وجود فروق ذات داللة إحصـائية  عدم و .مجاالت أداة الدراسةعلى جميع  )سنوات الخبرة

مجـاالت أداة الدراسـة،   على جميـع   سنوات الخبرةتعزى لمتغير مداء العمتوسطات تقديرات 

) 6(وتبين وجود فروق بين فئة الخبرة أقل مـن   باستثناء مجال بيئة العمل، ونظم مساندة القرار،

  .سنوات فأكثر) 10(سنوات فأكثر وجاءت الفروق لصالح ) 10(سنوات وفئة الخبرة 

عدم توفر ميزانيـة  "الفقرة العمداء، فقد جاءت  أما معيقات تطبيق الهندرة من وجهة نظر

عدم تـوفر لغـة   "بينما جاءت الفقرة ، وبدرجة تقدير عالية ، في المرتبة األولى "خاصة للخطة
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وبدرجـة تقـدير   بالمرتبة األخيرة  ،"مشتركة ومألوفة تتفق مع الثقافة التي تدعم الهندرة اإلدارية

جاءت  "عدم توفر ميزانية خاصة للخطة"الفقرة ت ومن وجهة نظر رؤساء األقسام، جاء. ضعيفة

عدم توفر لغة مشـتركة ومألوفـة   "بينما جاءت الفقرة ، وبدرجة تقدير عالية، في المرتبة األولى

و وجـود   .ضعيفةوبدرجة تقدير  ، بالمرتبة األخيرة "تتفق مع الثقافة التي تدعم الهندرة اإلدارية

رات عمداء كليات التربية فـي الجامعـات األردنيـة،    فرق ذا داللة إحصائية بين متوسطي تقدي

  .ولصالح تقديرات رؤساء األقساممعيقات تطبيق عملية الهندرة ورؤساء األقسام حول 

تفعيل : خلصت الدراسة في ضوء ما توصلت إليه من نتائج إلى عدد من التوصيات،كان أبرزها

  .المادية المحيطة بالعمل نظام المساءلة والمعايير الخاصة باإلنجاز، وجودة الظروف

الهندرة اإلدارية وإمكانية تطبيقها في اإلدارة المدرسية بمدارس دولـة   )2009(يحاني ددراسة ال

  .الكويت

هدفت هذه الدراسة إلى رصد واقع أداء اإلدارة المدرسية بمدارس دولة الكويت، محاولة 

دارة المدرسية بمدارس دولـة  التوصل إلى تصور مقترح لتطبيق مدخل الهندرة اإلدارية في اإل

الكويت وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لوصف واقع أداء اإلدارة المدرسية في المـدارس،  

إدارة المنهج، و التنمية المهنية (ومدى إمكانية تطبيق مدخل الهندرة في العمليات اإلدارية الثالث 

وقـد  . مديري ومديرات دولة الكويـت  وقد طبقت الدراسة على). للمعلم، وإدارة الموارد المالية

استخدم المنهج الوصفي في عملية جمع البيانات ومن نتائج الدراسة وجود معوقـات فـي إدارة   

المنهج والتنمية المهنية للمعلم، وإدارة الموارد المالية ما دعا إلى تبني إعادة هيكليـة المـدارس    

ي اإلدارة والمشاركة واإلدارة المتمركـزة  وإعادة البناء والتغيير على المستوى المدرسي،  وتبن

  .حول المدرسة، والتعليم للفهم واإلبداع، وزيادة تفويض السلطات للمعلمين

الرتبـة، و المؤهـل   (وجود عالقة ارتباطية موجبة وسالبة بين الخصائص الشخصـية  

  .ومحاور الهندرة اإلدارية في الكويت) العلمي، والخبرة في العمل

بضرورة االعتماد على ما يتوفر من موارد بشرية، وتكنولوجيـة،   وقد أوصت الدراسة

  .إلعادة هيكلة عمليات المؤسسة التعليمية
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العوامل المؤثرة في تطبيق إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة    "عنوانها ) 2008(دراسة حامد 

  )".الهندرة(

ة وبعضـا مـن   هدفت الدراسة إلى اختبار ودراسة العالقة بين هندسة العمليات اإلداري

العوامل المؤثرة في تطبيقها، وهي الثقافة التنظيمية،  والتخطيط االستراتيجي، والموارد المتاحة، 

كما هدفت إلى تقديم وصياغة مجموعة من التوصيات بشأن إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة    

  .والعوامل المؤثرة فيها

السعودية، بالمنطقة الوسطى والتـي  شمل مجتمع البحث مديري اإلدارة العليا بشركة كهرباء 

مديراً ومن أهم نتائج )  137( تشمل مدينة الرياض وبعض المحافظات التابعة لها،والبالغ عددهم 

  :البحث

وجود درجة مرتفعة من إمكانية تطبيق عملية إعادة هندسة العمليات اإلداريـة بشـركة    - 

  .كهرباء السعودية

موضع الدراسة والبحث، كانـت مناسـبة لتطبيـق     إن الثقافة التنظيمية السائدة بالشركة - 

عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية، وان هناك عالقة ارتباطية معنوية موجبـة بينهـا   

 .وبين إعادة هندسة العمليات اإلدارية

واعتمادها في التخطيط على . إن عملية التخطيط االستراتيجي بالشركة كانت غير فعالة - 

ناك عالقة ارتباطية معنوية سالبة بينها وبين عملية إعادة هندسـة  النمط التقليدي، وان ه

 .العمليات اإلدارية

إن الموارد المتاحة بالشركة موضع الدراسة كافية، وأن هناك عالقة ارتبـاط معنويـة    - 

وتوصلت الدراسة إلـى التوصـيات   . موجبة بينها وبين إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 :التالية

دارة العليا واقتناعها بضرورة تسهيل تطبيق عملية إعادة هندسة العمليات زيادة إيمان اإل -1

لما لذلك من أثر في كل من ربحية الشركة وأدائها، وبالتالي حصولها على ميزة تنافسية 

  .بالمقارنة بالمنافسين
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ضرورة تهيئة الثقافة التنظيمية بأبعادها المختلفة لمالءمة تطبيق إعادة هندسة العمليـات   -2

 .دارية بالشركة محل الدراسةاإل

زيادة اهتمام الشركة بالتخطيط االستراتيجي، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية وصياغة  -3

 .أهداف استراتيجية فعالة، وتطبيق وتقييم االستراتيجية المناسبة

زيادة كفاية وكفاءة الموارد المتاحة بالشركة، سواء مادية أو بشرية، وإجراء المزيد من  -4

 .اسات حول موضوع إعادة هندسة العمليات اإلداريةالدر

تطوير أنموذج إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في مؤسسات " عنوانها  )2008(دراسة الخواجا 

  ".التدريب المهني في األردن

هدفت الدراسة إلى تطوير أنموذج هندسة العمليات اإلدارية في مؤسسة التدريب المهني 

مع الدراسة من العاملين في مؤسسة التدريب المهني في األردن، والبالغ في األردن، وتكون مجت

  .من اإلناث)  202(من الذكور و ) 660(عامالً وعاملة منهم  )862(عددهم 

فرداً واستخدم الباحث المنهج المسـحي التطـويري   ) 250(وتكونت عينة الدراسة من 

  .لإلجابة عن أسئلة الدراسة

  :لت إليها الدراسةومن أهم النتائج التي توص

عملية الترويح : (تحديد العمليات اإلدارية المطلوب إعادة هندستها بثالثة محاور رئيسة وهي) 1

  ).واالستقطاب، وعملية التدريب، والعمليات اإلدارية التقليدية

على إعطاء نسبة متدنية لدرجة التـوفر  ) العاملين وأصحاب العمل(هناك اتفاق بين المستجيبين 

ات المبحوثة في الدراسة، وإعطاء نسبة مرتفعة لدرجات األهمية للعمليات المبحوثـة فـي   للعملي

  .الدراسة

ظهرت فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات العاملين تعزى للجنس، في درجـة التـوفر   

لعملية العالقات العامة، وعملية التخطيط لصالح اإلناث، ولم تظهر الفروق بين الجنسـين مـن   

  .همية للعمليات المبحوثةحيث درجة األ
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ظهرت فروق ذات داللة إحصائية، تعزى لسنوات الخبـرة فـي  تقـديرات العـاملين     

وأصحاب العمل لدرجة األهمية للعمليات ككل، ولكل عملية على حده، وذلك لصـالح العـاملين   

  الذين خبرتهم خمس سنوات فأقل 

ية العالقـات العامة،عمليـة   كما ظهرت فروق في تقديرات العاملين لدرجة األهمية لعمل

  لصالح العاملين الذين لهم خمس سنوات فأقل , والتنظيم  ,طرق التدريب

ولم تظهر فروق بين العاملين وأصحاب العمل لدرجة التوفر للعمليات، ولم تظهر فروق 

ذات داللة إحصائية في تقديرات أصحاب العمل، لدرجة التوفر ودرجة األهمية للعمليات تعـزى  

  .الخبرةلسنوات 

لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات العـاملين مـن   

  حيث درجة التوفر، ودرجة األهمية للعمليات المبحوثة، تعزى للمؤهل العلمي 

تقديم األنموذج المقترح من أجل تطبيقه على مؤسسة التـدريب  : ومن توصيات الدراسة

مقة في مجال إعادة هندسة العمليات اإلداريـة، علـى مختلـف    المهني، وإجراء الدراسات المع

  .مؤسسات التعليم والتعليم العالي

إعادة هندسة أساليب التعليم الجامعي لمواجهـة متطلبـات    "عنوانها )2007(دراسة الشهراني 

  ".عصر تقانة المعلومات 

قرى بالحاسب إلى واقع إلمام أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم ال هدفت الدراسة التعرف

اآللي، واستخدامهم له في التدريس، وأهمية معرفـة التقنيـات المطلوبـة، السـتخدام التعلـيم      

االلكتروني كوسيلة للتدريس في جامعة أم القرى من وجهة نظر العمداء ووكالئهـم، ورؤسـاء   

الدراسة  وطبقت الباحثة. األقسام ووكالئهم والخبراء في استخدام الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

و ) 91(على عينة من العمداء ووكالئهم ورؤساء األقسام ووكالئهم الخبراء، والبـالغ عـددهم   

من أعضاء هيئة التدريس وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي وكان من نتائج ) 234(

  :الدراسة
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لوبـة  إن واقع إلمام واستخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القـرى بالتقنيـات المط   - 

للتعليم االلكتروني عالية في مهارات االستخدام الشخصي، ومتوسـطة فـي مهـارات    

  .استخدامه في التدريس، وما بين متوسط وقليلة في مهارات إعداد البرامج والدروس

كما وبينت الدراسة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى نحـو إلمـامهم    - 

 .عليم االلكتروني، والتدريب عليها بدرجة مهمة جداًبالتقنيات المطلوبة الستخدام الت

كما أظهرت الدراسة أن أهمية المتطلبات المتعلقة بإعداد وتـدريب الكـوادر البشـرية     - 

) رئيس قسـم / وكيل/ عميد (الالزمة لتطبيق أسلوب التعليم االلكتروني من وجهة نظر 

مهمة جداً ومهمـة فـي   والخبراء مهمة جداً في مهارات االستخدام الشخصي، وما بين 

مهارات استخدامه في التدريس ومهارات إعداد البرامج والدروس، ومهمة جـداً فيمـا   

 .يتعلق بالطالب واإلداريين على مستوى الجامعة

كما أوصت الدراسة بضرورة عمل دورات تدريسية ألعضاء هيئـة التـدريس،والعمل    - 

اصة بالتعليم االلكتروني وتـوفير  على تمويل التعليم االلكتروني، وتوفير التجهيزات الخ

  .الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس والطالب، الستخدام تقنيات التعليم االلكتروني

اإلدارة من الموقع، إستراتيجية حديثة إلعادة هيكلـة المـدارس   " عنوانها  )2005(دراسة عامر 

  ".توجهات مصرية، ودروس من نيوزيلندا 

ساس النظري الذي تقوم عليه إسـتراتيجية اإلدارة مـن   إلى األ هدفت  الدراسة التعرف

الموقع والكشف عن بعض جوانب تجربة نيوزيلندا في تطبيق هذه اإلستراتيجية، ثـم االسـتفادة   

  .منها في طرح بعض الرؤى لترشيد التوجهات نحو الالمركزية في مصر

لمـنهج  ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عـن أسـئلة الدراسـة اسـتخدم الباحـث ا     

التربوية وواقـع الحيـاة    ةالفينومينولوجي الذي يعالج مشكالت الربط بين التحليالت السيكولوجي

  نتائج الدراسةوأظهرت . اليومية في المدارس
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وجود بعض المشكالت التي تعوق تطبيق الالمركزية، واقترح الباحث اإلفادة من تجربة  - 

ات الواقع في مصر، ما قد يسـاهم  نيوزيلندا في طرح بعض المقترحات المناسبة لمعطي

  .في ترشيد التوجهات نحو الالمركزية في إدارة التعليم

ترسيخ الهوية الثقافية، وتغير إدارة ثم إدارة تغير،  وتحديث أدوار المديرين، و تـوفير   - 

البنية التحتية والدعم المالي، و اإلرادة السياسية، وتشكيل مجـالس أمنـاء المـدارس،    

السلطات والصالحيات للمعلم، ووضع آليـات للرقابـة علـى أداء     وإعطاء مزيد  من

القيادات اإلدارية، وتعزيز التنمية المهنيـة المتواصـلة، و تهيئـة المـدارس لتطبيـق      

 .الالمركزية والمشاركة في المسؤولية

 .كما اقتراح الباحث إجراء مزيد من الدراسات ذات الصلة باإلصالحات اإلدارية الحديثة - 

ـ  تحسين أداء المدرسة الثانوية العامة في مصر باستخدام مدخل " عنوانها  )2003(ي دراسة حلم

  ".إعادة الهندسة

وهدفت الدراسة إلى استخدام أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية في المدرسة الثانوية 

بغرض التوصل إلى أنموذج عمل جديد للمدرسة الثانوية، بحيث تحقق تحسين أفضل األداء مـن  

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت الدراسة على عينة تمثـل  . نموذج القائماأل

و يظهر تحليل األداء التنظيمي للمدرسة الثانوية العامـة فـي   . مدرسة ثانوية في مصر) 503(

 اهتمام هيئة التدريس بالطالب، والتحصيل المرتفع للتالميذ مقاساً: مصر إن من نواحي القوة فيه

بدرجات االختبارات، والبرامج، واألنشطة التربوية، والمصداقية ودعم أولياء األمور، واالتصال 

الجيد بالمستويات اإلدارية العليا للتعليم، واالستقرار الوظيفي للعاملين ووضوح خطوط السـلطة  

  .والمسؤولية في الهيكل التنظيمي

ي غياب القرار الحكيم مع كثرة كما وأظهر التحليل أيضاً نواحي الضعف، وتمثل ذلك ف

التغير اإلداري، والفوضى اإلدارية، والتعليمات غير الواضحة مـن اإلدارة،وافتقـار المدرسـة    

لقنوات اتصال فعالة بين الطالب والمجتمع،  وقصور اإلجراءات المكتبية واإلدارية، وضـعف  

  .لتطويراالعتمادات المالية، و افتقار القيادات إلى اإلبداع والتحسين وا
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تفشـي ظـاهرة الـدروس    : وأظهرت الدراسة قضايا حرجة تهدد المدرسة الثانوية منها

  .الخصوصية، والكلفة العالية لتعليم شكلي بالمدارس الثانوية

وقدم الباحث تصوراً مقترحاً إلعادة هيكلة المدرسة الثانوية العامة باالعتماد على بنـاء مدرسـة   

األفراد، والمناهج، : ساسية على إعادة هيكلية العناصر األربع التاليةذاتية اإلدارة، تقوم فكرتها األ

والموارد، والمحاسبة، بما يحقق المهمة األساسية للعمليات في المدرسة الثانوية، وهو التحسـين  

  .النوعي لتعليم الطالب

أنموذج مقترح لتطبيق مفهوم إعادة هندسة العمليـات فـي   " عنوانها  )2002(دراسة مصطفى 

  ".لتعليم الجامعيا

وهدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع التعليم الجامعي المصري، وبيان مفهوم إعـادة  

هندسة العمليات ومتطلبات تطبيقها في التعليم الجامعي، ومحاولة وضع أنموذج مقترح إلعـادة  

  .هندسة عمليات التعليم الجامعي المصري في ضوء الخبرة األمريكية

اسة استخدم الباحث منهجية خاصة بإعادة هندسة العمليات ويطلـق  ولتحقيق أهداف الدر

عليها هندسة عملية المشروع وتهدف المنهجية إلى إعادة تشكيل األنموذج التعليمي القـديم كمـا   

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل عدد من البحـوث والدراسـات التـي    

هدف التوصل إلى األنموذج الذي يهدف إلى إعـادة هندسـة   تناولت التعليم الجامعي وتطويره ب

  :تائج الدراسة إلىتوصلت  ن و عمليات التعليم الجامعي المصري

يظهر التحليل التنظيمي لعناصر القوة والضعف والتحليل البيئي للجامعـة مـن حيـث    

  ) SWOT Analysis( الفرص والتهديدات أي التحليل الرباعي للمنظمة 

ة الداخلية تشتمل على  وجود العديد من الخبراء واالستشاريين فـي كـل   إن نواحي القو

التخصصات والكليات،وتوفر صالت وتواصل مع جامعات العالم اسـتخدام مبـانٍ وإمكانيـات    

  .معملية وبحثية
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أما مواطن الضعف في الجامعات فتتمثل في غياب الرؤيـة الشـاملة، وعـدم تـوافر     

، مع متطلبات سوق العمل وضعف الموارد التعليميـة  خصائص ومهارات ومخرجات المنظومة

وتضخم الهياكل اإلدارية، وتقادم النظم المالية واإلدارية، وتزايد )  المكتبات، مصادر المعلومات(

  .إعداد الطلبة ومحدودية مصادر التمويل الحكومية من ميزانية الدولة

ية تتمتـع بـالخبرة،   أن الجامعات المصر )SWOT Analysis(اظهر التحليل الرباعي 

  .وانخفاض التكلفة، والصورة الذهنية لبعض الجامعات واقتصاديات الحجم ومعرفة التكنولوجيا

وأظهر التحليل قضايا حرجة تهدد الجامعات المصرية منها ملوثات البيئة، و توظيـف المـوارد   

لجامعات الخارجية االقتصادية، ومشكالت البطالة، و التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، و منافسة ا

  .للجامعات الداخلية، و نقص التمويل المناسب للتطوير والتجديد الجامعي

أوصى الباحث بضرورة إعادة هندسة منظومة التعليم الجامعي في مصر الستيعاب كـل  

ما هو جديد في  تكنولوجيا المعلومات،واالتصاالت بما يدعم المنتج الجامعي، وقدراته التنافسـية  

  .ديات الجديدةفي ظل التح

أرجونوميكا التربية الخاصة، مدخل لتربيـة وتعلـيم   " عنوانها  )1998(دراسة حافظ والزهيري 

  ".ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء مفهوم إعادة هندسة العمليات 

التعرف إلى اتجاهات ومداخل تربوية حديثة فـي تربيـة وتعلـيم ذوي     الدراسةهدفت 

أرجونوميكا تربية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة، كما  الدراسةاالحتياجات الخاصة، و تناولت 

هدفت الى إعادة هندسة العمليات ونظم العمل لتحقيق متطلبات تربية وتعلـيم ذوي االحتياجـات   

  .الخاصة، وتوصلت الدراسة الى إستراتيجية تربوية في ضوء مفهوم األرجونوميكيا

  :رية فيالدراسات المتعقلة بالعمليات اإلدا: ثانيا

أنموذج مقترح لتطوير أداء العاملين في وزارة التعليم العالي " عنوانها  )2008(دراسة الطنيجي 

  ".والبحث العلمي في دولة اإلمارات المتحدة،  في ضوء منهجية إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

م العـالي  هدفت الدراسة إلى بناء أنموذج مقترح لتطوير أداء العاملين في وزارة التعلـي 

والبحث  العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، في ضوء منهجية إعادة هندسـة العمليـات   

  .اإلدارية
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تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي فـي  

تكونت عينـة  موظفاً، و) 70(والبالغ عددهم   2007/2008دولة اإلمارات العربية المتحدة العام 

  .من مجتمع الدراسة% ) 71( موظفاً يشكلون ما نسبته )  50( الدراسة من 

  :ومن أهم نتائج الدراسة

إن واقع التطور اإلداري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات العربية ) 1

  .المتحدة مرتفع جداً

ملين في وزارة التعليم العالي والبحـث  تكونت األداة لألنموذج المقترح لتطوير أداء العا

العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء منهجية إعادة هندسة العمليات اإلدارية فـي  

فقرة موزعة على سبعة مجـاالت هـي فهـم وإدراك العمليـات     )  57( صورته النهائية، من 

  .التطبيق والتقويماإلدارية، والمبادرة، والتخطيط، وإعداد البرامج، والتعبير و

على األنموذج المقترح لتطوير أداء العاملين في وزارة التعليم والبحث  ةإن درجة الموافق

العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء منهجية إعادة هندسة العمليات اإلدارية كان 

  .مرتفعاً

ر أداء العاملين فـي  ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة اعتماد األنموذج المقترح لتطوي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء منهجية إعادة هندسة العمليات اإلدارية وضرورة 

تركيز الوزارة في اتخاذ القرارات الخاصة بالتطوير على مبدأ المؤسسة والمشاركة مـن قبـل   

  .العاملين واالنتقال من مبدأ المركزية نحو مبدأ الالمركزية

تصور مقترح لتحسين األداء اإلداري بمدارس التعليم الثانوي " عنوانها  )2007(ت دراسة الزيا

  ".الحكومي بفلسطين،  في ضوء اتجاهات الفكر اإلداري المعاصر 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى طبيعة األداء اإلداري بمـدارس التعلـيم الثـانوي    

لتوصل إلى أهم اتجاهـات الفكـر اإلداري   الحكومي بفلسطين، والعوامل المجتمعية المؤثرة، وا

المعاصر لتحسين األداء اإلداري بمدارس التعليم الثانوي الحكومي بفلسـطين ووضـع تصـور    

مقترح لتحسين األداء اإلداري بمدارس التعليم الثانوي الحكومي بفلسطين اسـتخدمت الدراسـة   
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وتمثلـت أداة الدراسـة    المنهج الوصفي في جمع البيانات والمعلومات حول موضوع الدراسـة 

مـديراً  )   84( مـنهم  . فرداً) 120(باستبانة أعدتها الباحثة وأجريت الدراسة على عينة قوامها 

. موجهاً من المدارس الثانوية الحكومية بالضفة الغربية بفلسـطين )  18(نائباً للمدير و )  18(و

  وتوصلت الدراسة إلى 

ين، في إدخـال إدارة الجـودة الشـاملة، وإدارة    انخفاض درجة واقع األداء اإلداري للمدير - 

  .الوقت، واإلدارة باألهداف، وإدارة التغير، وإدارة المعرفة للمدارس التي يعملون فيها

درجة قياس واقع األداء اإلداري في الدرجة الكلية لمديري المدارس الثانوية على المحـاور   - 

 .تغير، وإدارة المعرفة، كانت متوسطةإدارة الوقت، واإلدارة باألهداف، وإدارة ال: اآلتية

بين اسـتجابات أفـراد   )  α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

العينة نحو واقع األداء اإلداري في محور إدارة الجـودة الشـاملة، وإدارة الوقـت واإلدارة    

 ).ذكر، أنثى(باألهداف، وإدارة المعرفة، تعزى إلى متغير النوع 

وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات التي تتناول موضوع البحث كمـا وضـعت   

  توصيات مقترحة لتحسين األداء اإلداري بمدارس التعليم الثانوي الحكومي بفلسطين

درجة ممارسة إدارة التغيير لـدى متنسـبي دورة   "عنوانها  )2007(دراسة الجوارنة وصوص 

  ".ن أبها مديري المدارس في كلية المعلمي

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة إدارة التغيير لـدى منتسـبي دورة مـديري    

المرحلـة الدراسـية،و   (المدارس في كلية المعلمين أبها، وبيان اثر بعض المتغيرات المسـتقلة  

  .على درجة ممارسة إدارة التغيير لدى متنسبي دورة مديري المدارس في كلية أبها) الخبرة

أهداف الدراسة استخدم الباحث استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة، والبـالغ  ولتحقيق 

مديراً ومديرة لدورة مديري المدارس في كلية المعلمين بابها، اتبع الباحث المـنهج  ) 48(عددهم 

  .الوصفي في جمع وتفسير المعلومات
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دارة المعاصـرة  وأظهرت الدراسة إن إدارة التغيير من التوجهات الجديدة في ميدان اإل

فعاليتها في معالجة العديد من المشكالت التربوية، وفي مواكبة التطورات المتداخلـة   وقد أثبتت

في مختلف الميادين، إذ دلت النتائج إن درجة ممارسة إدارة التغيير في مجال اإلشراف واإلدارة 

  .التربوية ومجال المدرسة وعالقتها بالمجتمع كبيرة

لة إحصائية لجميع فقرات االستبانة ككل،على مسـتوى المجـاالت   وجود فروق ذات دال

  .وذلك لصالح ذوي الخبرة

رؤية مستقبلية الختيار مديري المدارس بمصر في ضوء الفكر " عنوانها  )2007(دراسة عامر 

  ".اإلداري المعاصر والخبرة األمريكية 

ات الخبـرة األمريكيـة   هدفت الدراسة إلى اإلفادة من الفكر اإلداري المعاصر، وايجابي

والجهود والتوجيهات المعرفية، ومعطيات الواقع الميداني، والتحصيل المقارن في التوصل إلـى  

كما هدفت الدراسة إلى محاولة توضيح األسس . رؤية مستقبلية الختيار مديري المدارس بمصر

ارية الحديثة علـى  الفكرية التي تحكم طبيعة عمل المديرين، ومعرفة تأثير بعض االتجاهات اإلد

إعادة اختراع الحكومة، وأتمتة اإلدارة وإعادة هندسة نظم ( اختيار مديري المدارس المتمثلة في 

وتحديـد  ) العمل، وإدارة المعرفة، واإلدارة بالنتائج وإدارة المواهب، وإدارة مدرسـة المسـتقبل  

يار مديري المـدارس  جوانب الخبرة األمريكية في اختيار مديري المدارس، وتشخيص واقع اخت

  .في مصر تقريباً وتطبيقاً، وتحليل أوجه التشابه واالختالف بين الخبرة األمريكية والمصرية

استخدم الباحث المنهج المقارن، ألنه أكثر داللة على التربيـة  : ولتحقيق أهداف الدراسة

ري المـدارس  المقارنة وتمثلت عينة الدراسة من مديري إدارة التنسيق،وموجهي العموم، ومـدي 

  .شخصاً)  117(والبالغ عددهم  

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن معايير اختيار مديري المـدارس فـي   

مصر تعتمد على األقدمية المطلقة، وبعض الضوابط الشكلية، والشروط السـهلة وتعـاني مـن    

ية اختيار مديري المدارس وضع الباحث رؤية مستقبلية لالرتقاء بعمل.  قصور في جميع مراحلها

  .في مصر
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مستوى ممارسة العمليات القيادية اإلداريـة فـي الجامعـات    "عنوانها  )2006(دراسة جرادات 

  ".األردنية وتوقعاتها المستقبلية

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى التوقعات المستقبلية، والتوقعات المرغوب فيها للعمليات 

مثلة في التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابـة فـي الجامعـات    القيادية اإلدارية الرئيسة المت

األردنية الرسمية، خالل السنوات العشر األولى من القرن الحادي والعشرين ولتحقيـق هـدف   

فـرداً مـن   ) 497(الدراسة قام الباحث بتصميم أداتين وزعتا على عينة الدراسة المكونة مـن  

فرداً من الخبراء في مجال التعليم ) 20(دنية الرسمية و أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األر

  .العالي الجامعي في األردن

وقد خلصت النتائج إلى أن الجامعات األردنية تطبق عملياتها القيادية اإلداريـة بدرجـة   

مقبولة، وذلك باستخدام الوسط المرجح،  والوزن المئوي، كما حدد الباحث جميع فقرات البحـث  

  .مستقبلية، وتوقعات مرغوباً فيها، وذلك باستخدام أسلوب دلفي من جولتين بوصفها توقعات

وكان من أهم توصيات الدراسة، االهتمام بعملية التخطـيط فـي الجامعـات، وتبنـي     

  .اإلجراءات التي تقود إلى تحديد العمليات القيادية اإلدارية في ضوء متطلبات المستقبل

ير أنموذج لهندسة القرار التربوي فـي وزارة التربيـة   تطو"عنوانها  )2006(دراسة الكريمين 

  ".والتعليم في مستوى اإلدارة العليا في األردن

وهدفت الدراسة التعرف إلى واقع هندسة القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم في 

رة األردن، بمستوى اإلدارة العليا،  وتطوير أنموذج لهندسة القرار التربوي فـي مسـتوى اإلدا  

وقد طبقت الدراسة على عينة تكونت من جميع أفراد مجتمـع  . العليا في وزارة التربية والتعليم

وبعـد  . من خالل استبانة أعدت للتعرف إلى واقع هندسة القرار) 160 (الدراسة والبالغ عددهم 

ـ    غ تطوير أنموذج الهندسة القرارات التربوية،  تم تطبيق هذا األنموذج على عينـة عشـوائية بل

  .فرداً من اإلدارة العليا في الوزارة)  48( عددها 

  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها

  .وجود تفاوت في درجة ممارسة اإلدارة العليا لهندسة القرارات في الوزارة -1
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تم بناء أنموذج هندسة القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم فـي األردن، تكـون مـن     -2

خطوات هندسة القرار التربوي، وتكنولوجيـا دعـم القـرار، والمعـايير     :  ناصر هيخمسة ع

والعناصر المؤثرة في عملية اختيار البديل،و مصادر معلومات مديري اإلدارة العليا، آليات تقديم 

  .القرارات

كما أوصت الدراسة تبني األنموذج المقترح لهندسة القرارات التربويـة فـي مسـتوى    

  .يا في وزارة التربية والتعليم في األردناإلدارة العل

تطوير إستراتيجية إدارية تربوية،  لزيادة كفاءة العاملين في " عنوانها  )2006(دراسة المعايطة 

  ) ".االرجونوميكا(اإلدارة الوسطى في وزارة التربية والتعليم األردنية في منهجية هندسة 

ربوية تؤدي إلى زيادة كفاءة العاملين لـدى  هدفت الدراسة إلى إيجاد استراتيجية إدارية ت

اإلدارات التربوية الوسطى، من خالل تطوير وتغير العمل اإلداري المتعلق بهـم، فـي ضـوء    

  .هندسة البشر

وقد طبقت الدراسة على مديري اإلدارات، ومـديري التربيـة والتعلـيم، والمـديرين     

).  153( التابعة لها والبـالغ عـددهم    المختصين في مقر الوزارات، ومديريات التربية والتعليم

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة الكفاءة اإلدارية التي تتمتع بها اإلدارات التربوية الوسطى 

في وزارة التربية والتعليم في ضوء واقع مدخالتها، كانت منخفضة في جميع مجـاالت اإلدارة  

ارات الوسـطى فـي وزارة التربيـة    حيث تم اقتراح تصور أرجونوميكي لتخطيط خدمات اإلد

  .والتعليم

تم تطوير استراتيجية تؤدي إلى زيادة كفاءة العاملين، وتطوير، وتغير العمل اإلداري في 

  ).االرجونوميكا(ضوء مفهوم هندسة البشر 

في وزارة التربية والتعلـيم،  ) األرجونوميكا ( أوصت الدراسة بتبني المسئولين منهجية 

  .ير نحو حماية الموظفين، وزيادة الرضا الوظيفي، وزيادة اإلنتاجيةلما لها من اثر كب
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تصور مقترح لتطوير أداء مديري المـدارس األساسـية فـي    " عنوانها ) 2005(دراسة محمد 

  ". ةالجماهيرية الليبية في ضوء مهامهم اإلداري

قـويم أداء  هدفت الدراسة إلى تحديد المهام المعاصرة لإلدارة المدرسية، كما هدفت إلى ت

مديري المدارس في ضوء المهام اإلدارية المعاصرة، ووضع تصور مقترح لتطوير أداء مديري 

  .المدارس األساسية في ضوء عملية تقويم األداء

وقد أعد الباحث استبانة لموضوع البحث، واستخدم المنهج الوصفي ومـن أهـم نتـائج    

  :الدراسة

  .وضع خطة العام الدراسي -1

مؤهل العلمي والخبرة في التدريس من العناصر األساسية فـي اختيـار مـديري    تبين أن ال -2

  .المدارس األساسية

اهتمام مديري المدارس بالكفاءة والمقدرة والخبرة، وإخالص المعلمين وحب التعاون، مـن   -3

  .أهم االعتبارات عند تكليف المعلمين ببعض المهام

وجيا المعلومات فـي إعـادة هندسـة عمليـات     دور تكنول" عنوانها ) 2004(دراسة الكساسبة 

  ".دراسة ميدانية على شركات االتصاالت وتكنولوجيات المعلومات في األردن  –األعمال 

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تأثير تقنيات المعلومات المسـتخدمة فـي الشـركات    

ستها، بغية بناء أنموذج المبحوثة وقدرات تكنولوجيا المعلومات على العمليات التي تتم إعادة هند

  .للدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات في إعادة الهندسة

تكون مجتمع الدراسة من مديري ورؤساء أقسام تكنولوجيا المعلومات في شركات االتصـاالت  

  .وتكنولوجيا المعلومات في األردن

  :ومن أهم نتائج الدراسة

ركات المبحوثة قد نفذت برامج إعادة هندسة لعملياتهـا  من الش%) 63(تشير الدراسة إلى أن ) 1

من الشركات المبحوثة تخطط إلعادة هندسة جميع عملياتهـا أو  %) 28.3(أو بدأت بتنفيذها وان 

  .بعضها
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ترتبط بـالمتغيرات   -المتغير التابع –أوضحت الدراسة أن العمليات التي تتم إعادة هندستها ) 2

نات المشتركة، وبرمجيات العمل الجماعي،  والنظم الخبيرة، وقدرات قواعد البيا: المستقلة اآلتية

  .التكامل، والقدرات الجغرافية

هناك فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المبحوثين حول قدرات تكنولوجيا المعلومات، ) 3

دة والعمليات التي تتم إعادة هندستها، تعزى هذه الفروق إلى اختالف حجم الشركات ومراحل إعا

  .الهندسة في الشركات المبحوثة

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد استوحى الباحث أنموذجا لـدور تكنولوجيـا   ) 4

المعلومات في إعادة الهندسة في شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن ومن أهم 

  :توصيات الباحث

ي برامج إعادة الهندسـة لشـركات االتصـاالت    توضيح أهمية دور تكنولوجيا المعلومات ف) 1

وتكنولوجيا المعلومات التي ال يوجد لديها توجه إلعادة الهندسة، وتشجيع الشركات التي تخطـط  

  .إلعادة هندسة عمليات أعمالها، للبدء بتنفيذ برامجها في التغيير الجذري بالسرعة الممكنة

لمعلومات، وإعادة تنظيم الشركات على أساس إعادة تشكيل ثقافة شركة االتصال وتكنولوجيا ا) 2

  .فرق العمل،  وإجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال

بعنوان تصورات القادة التربويين في المملكة العربيـة لمـدى تـوافر     )2003(ويلي ردراسة ال

التغييـر   عناصر اإلدارة المدرسية الفعالة،ومدى أهميتها المستقبلية، وعالقة ذلك باتجاهاتهم نحو

  .والتطوير التنظيمي

هدفت الدراسة إلى استقصاء تصورات القادة التربويين في المملكة العربيـة السـعودية   

لمدى توافر عناصر اإلدارة المدرسية الفعالة في الوقت الحالي، وما تشمله هذه العناصـر مـن   

، وكذلك استقصـاء  تخطيط وتنظيم وقيادة،أو توجيه، وتنسيق، ورقابة، واتصال، واتخاذ قرارات

آرائهم حول مدى األهمية المستقبلية لهذه العناصر لإلدارة المدرسية في المدارس الثانويـة فـي   
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شمال المملكة العربية السعودية، وكذلك حاولت الدراسة الكشف عن اتجاهات القـادة التربـويين   

ر اإلدارة المدرسية نحو التغيير والتطوير التنظيمي في مناطقهم، وعالقة ذلك بمدى توافر عناص

  .الفعالة في الوقت الحالي، ومدى أهمية توافرها في المستقبل

فرداً موزعين على إدارات التعلـيم  وتـم اختيـارهم    ) 211(تكونت عينة الدراسة من 

بالطريقة الطبقية العشوائية من مديري التعليم، ونوابهم،  ورؤساء أقسام اإلشراف، والمشـرفين  

  .المدارس الثانويةوالتربويين، ومديري 

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن اتجاهات أفراد العينة نحو التغيير، والتطـوير  

التنظيمي كانت ايجابية، وأشارت النتائج إلى وجود عالقات ارتباطيه قوية بين تقـديرات أفـراد   

تقديراتهم التجاهـاتهم  العينة لمدى أهمية توافر عناصر اإلدارة المدرسية الفعالة في المستقبل، و

  .نحو التغيير والتطوير التنظيمي، وعلى جميع مجاالت الدراسة

تعزيز االتجاهات االيجابية نحو التغييـر،  : ومن أهم التوصيات التي أوصت الباحثة بها

والتطوير التنظيمي في المؤسسات التربوية، والعمل على إحداث التغيير والتطوير المطلوب في 

  .هذه المؤسسات

بعنوان بناء أنموذج لالتصال اإلداري في وزارة التربية والتعلـيم فـي    )2003(دراسة العناتي 

  .األردن، في ضوء الواقع واالتجاهات العالمية  الحديثة

هدفت إلى بناء أنموذج لالتصال اإلداري في وزارة التربية والتعليم فـي األردن، فـي   

  .مديراً) 354(ينتها من ضوء الواقع واالتجاهات الحديثة، فقد تكونت ع

أشارت نتائج الدراسة إلى أن المعوقات التي تواجههم، هي المعوقات التنظيميـة، كمـا   

أشارت الدراسة إلى وجود فروق في استخدام أنماط االتصال اإلداري تعزى إلى المؤهل العلمي، 

  .تعزى للخبرة والوظيفة، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في استخدام مهارات االتصال
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  :الدراسات األجنبية: ثانياً

تصـميم  إطـار مقتـرح    " بعنوان   ),Abdous and Wuhe 2008(وولي , عبدوس  دراسة

  .دراسة حالة لجدولة وتوزيع اختبارات التعلم عن بعد :لهندرة العمليات في التعليم العالي

ـ    ،أخرى ألكترونيـة هدفت الدراسة الى استبدال االختبارات المكتوبة عديمة الجـدوى ب

  .إلى مواقع التعلم عن بعد و ولتقليل التكاليف المتعلقة بإرسال واستقبال االختبارات من

 ،لعملية الهندرة في  مؤسسـات التعلـيم العـالي    اًوعملي اًاقترحت الدارسة  إطار مبدئي

م وضـع  وت ،وتوزيع اختبارات التعلم عن بعد دراسة الحالة إلى تنظيم  جدولة  ويهدف استخدام

وتأتي المبادرة كخطوة أولى، يليها التحليـل    ،خطوات لعملية الهندرة 4إطار تسلسلي مكون من 

ن فتتمثالن فـي  ان األخريالبدء بتوثيق ورسم عملية الهندرة المستهدفة بيانياً، أما الخطوتابهدف 

معنيين باإلضـافة  وال شك أن إشراك جميع ال،وتهدفان إلى تنفيذ وتقييم العملية، التطبيق والتقويم

كان له أثر كبير في تجنب العديد من األخطاء التقليدية المواكبـة   ،والتوثيق ،العميق إلى التحليل

لذا فإن نتائج هذه الدراسة تشير إلى عملية منظمة وفاعلة مع رضا عن التعلـيم   ،لعملية الهندرة

  . وتكلفة أقل في نفس الوقت،العالي

و تنفيذ مسح لقياس مدى رضا , يع االختبارات باستخدام االنترنتكما تم تقييم نظام جدولة وتوز

  ،2006عام  المستخدمين عن نظام االنترنت والمستخدم منذ

وكـان   ،تمثلت عينة الدراسة من جميع العاملين في الجامعة من مستخدمي هذا النظـام 

  ،العاملة وأثر استخدامه على تقليل القوة، الغرض من المسح فهم كيفية استخدام النظام

وأشارت النتائج إلى أن العديد من العاملين لديهم اتجاهات إيجابية نحو النظام  الـذي ال  

  .يخلو من العيوب والمشكالت

عـالوة   ،مما  كان يدفع لخدمة البريـد %) 8(والتي تشكل ، $7500توفير مبلغ سنوي بقيمة  -

ذا بالتأكيـد سـيزيد مـن إنتاجيـة     وه ،وتوفير الوقت في أداء العمل ، على تقليل العمل الكتابي

  .الجامعة والعاملين على حد سواء
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النموذج الذي قدمته الدراسة يهدف إلى تيسير التنسيق والتواصل بين المعنيين المنخرطين فـي  -

وهناك تخطيط  لمزيد من التحسينات التي من شأنها دمـج هـذا    ،عملية جدولة وتوزيع االختبار

ويقلل حاجـة  ،ومات في الجامعة مما سيزيد الوظـائف المحوسـبة  النظام مع أنظمة تسجيل المعل

وهناك تفكير حول كيفية مساعدة الجامعـة   ،الجامعة إلى إدخال معلومات حول الطلبة والمساقات

وجمع األوراق وتوزيعها، فإن هذا اإلطار المقترح يوفر خارطة طريق  ،في تصحيح االختبارات

ولقد ساهم تطبيق اإلطار فـي كشـف   ،جدولة االختبارات  وتنظيم ،مرنة لعمليات إعادة التفكير

مع تقليل األعبـاء   ،وتقليل التداول بالورق، وفي زيادة الفعالية وتحقيق تحسينات عملية األخطاء،

خفض الكلفة الكلية، ونعتقد أن هذا اإلطار سيسـتخدم   إلى  ةباإلضاف، الملقاة على عاتق الجامعة

  . بعد ساعي جامعات أخرى متخصصة في التعلم عنوسيخدم م ،في تنظيم خدمات أخرى

 إلـى  هدفت دراسةAhmad, Francis, Zairi, 2007)  (وزيـري  وفرانسيس أحمد وأجرى

العالي، دراسة  التعليم في اإلدارية العمليات هندسة إعادة عملية نجاح في الحرجة العوامل فحص

عملية  تطبيق على اعتمدت  ،يزيامال في عالٍ تعليم معاهد ثالثة فحص طريق عن تجريبية حالة

وحرجـة   مهمـة  عوامل سبعة هناك أن إلى الدراسة وتوصلت اإلدارية، العمليات هندسة إعادة

 والثقافـة  الواحد، الفريق بروح العمل :هي العوامل وهذه اإلدارية العمليات هندسة إعادة لعملية

والتشـاركية   الفاعلة، التغيير دارةوإ المرضية، المكافآت ونظام النوعي، اإلدارة ونظام النوعية،

وكفايـة   الفاعلة للمشاريع، واإلدارة المعلومات، ونظام المعلومات تكنولوجيا دكتاتورية، و وأقل

 لجعل المؤسسي التطور لبحث مستقبلية ألبحاث إطاًرا الدراسة هذه قدمت لقد .المالية المصادر

في  الدراسة هذه تسهم كما اإلدارية، لياتالعم هندسة إعادة خالل من بنجاح تعمل تلك المؤسسات

  .العالي التعليم مؤسسات في اإلدارية العمليات في التطبيقية الممارسات بعض

 هدفت بدراسةHesson, Al-Ameed & Samaka, 2007) (وسماكا والعميد حيسون وقام

 مارات العربيـة اإل دولة في العين بلدية في األراضي لدائرة اإلدارية العمليات هندسة إعادة إلى

 اعتمده الباحثون الذي المنحى كان وقد العمليات، لتلك إلكتروني بديل تطوير بغرض ة، المتحد

وهـذه   وزمـالؤه،  اسـكران  جـون  استخدمها التي الخمس الخطوات بمنهج شبيًها دراستهم في
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 العمليـات  علـى  والتركيـز  التعريـف و للمشروع، أهداف رؤية إيجاد :هي الخمس الخطوات

 المسـتمرة  والسـيطرة  العمل، بيئة وتحليل واألهداف، ونمذجة للرؤية الداعمة اسية للعملاألس

 بعـض  قبول عدم :المشروع هذا واجهت التي المعيقات أبرز ومن السابقة، والتطوير للخطوات

 أن المسـئولون  هـؤالء  يعتقد حيث سلطاتهم، من التقليل الرئيسين المسئولين القرار من صناع

 قدمه الذي والتبرير ضروري، أمر للعمليات المختلفة المراحل على اشر، والسيطرةالمب اإلشراف

 حسـاس  أمـر  المدينة هذه في والمواقع ،األرض موضع أن الدراسة في كما اتضح المسئولون

 الناجمة الزائدة والعمالة للتغيير، المستخدمين مقاومة :مثل األخرى وأما العوامل لإلشكال، ومثير

 هـذه  خلصت وقد السابق، العامل من أهمية أقل ولكنها مهمة أخرى كانت عوامل التغيير، عن

 مشكالت من يعاني المتحدة العربية اإلمارات دولة في العام القطاع أن نتيجة مفادها إلى الدراسة

 هندسة إعادة تطبيق عن الناجم القطاع هذا وتحسين قيادة نحو خطوة هذه الدراسة وتمثل كبيرة،

  .داريةاإل العمليات

والتي  هدفت الى الكشف عن التعليم واألزمات المستوطنة ، ) ( Nicolai ,2007نيكوليادراسة 

  في مناطق السلطة الفلسطينية 

كما , 2005 - 1994استكشفت الدراسة تأسيس وتطوير النظام الفلسطيني التربوي منذ 

م فـي منـاطق السـلطة    بينت الدراسة االنجازات والفرص والتحديات التي يتمتع بهـا التعلـي  

والميزانيـات  , )اإلدارة (ومنها النمو في اآلليات الجوهريـة للتخطـيط التربـوي    , الفلسطينية

والمناهج الفلسطينية والتاريخ والثقافة، كما بينت الدراسة التوسع في النظام التربـوي  , والتنسيق

, ليم العـالي الفلسـطينية   الفلسطيني، وخاصة في تركيب المنظمة الجديد في وزارة التربية والتع

  . 2005وقانون الطفل الفلسطيني لعام , والخطة الخمسية

 U Kتطبيقات إعادة هندسة العمليات فـي شـركة   "  نوانهاع )Tennant ,2005( دراسة تنانت 

وهدفت الدراسة الى تعريف العوامل األساسية لنجاح تطبيقات إعادة هندسة العمليـات  " المتحدة 

وقد استخدم الباحث استبانة لجمع معلومات مبدئية عن الشركة التـي  , تحدة الم U Kفي شركة 

طبقت منهجية إعادة هندسة العمليات، وذلك لإلستقصاء عن مشكالت إعادة هندسـة العمليـات   

  :ومن النتائج التي توصلت اليها الدراسة. والتعرف على أهم العوائق والحواجز
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نهجية إعادة هندسة العمليـات، والمتمثلـة فـي    التوصل إلى األسباب المنطقية لتطبيق م

كما وأظهرت , وتحسين المنتج , والسعي نحو تقليل التكلفة الداخلية , ضغوط التنافس الخارجي 

, إليجـاد الحلـول   , الدراسة أن العائق الرئيس لنجاح التطبيق هو استخدام خطط قصيرة المدى 

بـاألفراد مـع االعتمـاد علـى تكنولوجيـا       والتي ال تحقق األهداف وخاصة بالمشاكل المتعلقة

كما وبينت الدراسة أيضاً العوامل المؤدية إلى  النجاح، والتي تتضمن تبني طـرق  , المعلومات 

استراتيجية تضع في أولوياتها دعم منهجية إعادة هندسة العمليـات، والتأكيـد علـى االهتمـام     

، وقياسات تؤكـد علـى التحسـن    بالعمليات، وذلك من خالل تأسيس شركة ذات أهداف مناسبة

المستمر لفترات طويلة، مع التأكيد على وجود إدارة حافزة للموظفين تسعى إلى إزالة المخاوف 

المتعلقة بتطبيق منهجية إعادة هندسة العمليات والتأكيد علـى أنهـا وسـيلة لتحسـين األفـراد      

  . والتكنولوجيا

 تكنولوجيـا  مـع  المنظمـة  صـميم ت حـول  ، بدراسةBujoreanu, 2005) ( بوجيرانو وقام

ونشـاطات   خطـط  في ومتأصل رئيس جزء المعلومات نظم أن الباحث وجد حيث المعلومات،

 هندسـة  إعـادة  وبـين  المنظمة، في اإلدارية العمليات تطوير بين االرتباط وأوضح  ،المنظمة

 :خطوتين في الحالة دراسة منهج الباحث استخدم وقد .العمليات اإلدارية

هندسـة   إعـادة  فـي  المعلومات تكنولوجيا إلشراك عامة منهجية واقترح عامة حالة دراسة -

 .عام بشكل اإلدارية العمليات

 بداية إلى التطبيق هذا وكان ،األمريكية الدفاع وزارة قبل من معتمًدا برنامًجا فيها طبق دراسة -

  .البرنامج لهذا المستمر التحسين

جودة  تحسين ولهدف اإلدارية العمليات هندسة ةإعاد إنجاح الهدف أن الدراسة وأوضحت

ومبـادئ   مفـاهيم  مع اإلدارية العمليات هندسة إعادة مبادئ تدخل أن يجب عام بشكل العمليات

 وتوصل المعلومات، تكنولوجيا نظم بتطوير أوال بالبدء الباحث يؤمن حيث الشاملة، إدارة الجودة

 فـي  البـدء  قبل المعلومات نظم في تنفذ أن يجب يالت ،اإلدارية النشاطات ألنواع عام إلى دليل

  .اإلدارية العمليات إعادة هندسة
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التحسـين   تسـهل  منهجيـة  إليجاد هدفت دراسةGarcia Diaz, 2005) (دياز جيريكا أجرى

منهجيـة   الباحـث  وأوضح بورتوريكو، جامعة في الخدمات قسم من المقدمة للخدمات المستمر

ومـن   العاملين من ينشأ الذي التغيير مقاومة على تركز والتي ،يةاإلدار العمليات هندسة إلعادة

وطرائـق   ،المعلومات تكنولوجيا وتطبيقات ،العمل دراسة نظم على التركيز وتم العمال، نقابات

  .بورتوريكو جامعة في الخدمات قسم في والمعلومات جمع البيانات

 بمشـاركة  ،بيانـات ال جمـع  وطرائـق  األساسـية  العمليات معرفة الدراسة وتضمنت

 لغرض المعلومات نظم هيكلية وتطوير ،البشرية الكوادر وتدريب وتهيئة المستخدمين والزبائن

 الدراسة وتوصلت لها، المحددة الزمنية والفترات ،المطلوبة الصيانة بأعمال أسلوب التنبؤ تحسين

 للخدمات االستجابة تحسين وكذلك ،الحاسوب على المستند العمل أوامر نظام تطوير وتطبيق إلى

  .للخدمات االستجابة أوقات وفهم النظام لمستخدمي والمشاركة الفعالة

 األكاديمية القيادات دور معرفة إلى هدفت بدراسةRaubenheimer, 2005) (روبنهمر وقام

 مؤسسـات خـدمات   أن الدراسـة  أوضحت حيث األكاديمية، المعلومات خدمات مؤسسات في

 محـيط العمـل   فـي  التغييرات مع ومستمر سريع بشكل تتفاعل أن بيج األكاديمية المعلومات

إعـادة   باتجـاه  ،للتغييـرات  الكامل الفهم إلى تحتاج التي المؤسسات أكثر من وهي لمؤسساتها،

إدارة  تضمن كي اإلبداعية القيادة باتجاه والعمل العمليات تصميم وإعادة اإلدارية العمليات هندسة

 التجريبـي  المنهج الباحث واستخدم يومي، بشكل والتحسين ستمراريةاال مع كفؤ بشكل عملياتها

 المعلومـات  خـدمات  لمؤسسـات  المنتسبين واتجاهات آراء على ركز حيث الدراسة في هذه

 لمشـاركة  المهمـة  العوامل من عدد عن الكشف هو الدراسة هذه نتائج أبرز األكاديمية، وكان

 العملية وخبرتهم ،بها يتقدمون التي المقترحات وهي ريةاإلدا العمليات هندسة في إعادة المنتسبين

  .اإلبداعية القيادة في كبير تأثير لها وقابليتهم اللغوية

 تطبيـق  فـي  تؤثر التي العوامل تحديد إلى هدفت الدراسة  ،Ahadi, 2004)  (دراسة أحادي

المعلومـات،   جيـا تكنولو في طريقتين تطبيق عند وذلك اإلدارية، العمليات هندسة إعادة منهجية

 :إلى الدراسة نتائج وأشارت اإلنترنت، وتكنولوجيا اإللكترونية، المعلومات تبادل :هما

 العمليات اإلداريـة  هندسة إعادة منهجية تطبيق مع ايجابًيا ارتباطًا ترتبط عوامل ستة وجود -

 لقـرار، وتشـكيل  ا اتخاذ في المركزية المنظمي، العليا، التغيير اإلدارة دعم :هي العوامل وهذه

  .العمالء وخدمة المنظمة، ثقافة العمليات، و
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 الناجح لمنهجية والتطبيق الموظفين، مقاومة من كل بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود عدم -

 .اإلدارية العمليات هندسة إعادة

هندسـة   إعـادة  لمنهجية الناجح والتطبيق   الموارد، ضعف بين سلبية ارتباطيه عالقة وجود -

   .اإلدارية العمليات

 النـاجح  والتطبيق للتطوير قابلة كفاءات تزويد على تعمل المختلفة التكنولوجية المعلومات أن -

   .اإلدارية هندسة العمليات إعادة لمنهجية

  .مختلفة وأهداف أخرى طرق في مفيدة تكون أن وممكن للتحسن، وتوجد إمكانية   

هيكلة منهج مدرسة هونج كونج من أجل الممارسـة   إعادة" هاعنوان )Celeste, 2000( دراسة 

هدفت الدراسة  إلـى محاولـة   , العامة والخاصةمجهود مشترك بين المدارس "الوظيفية الشاملة 

كما , تفصيل نماذج لتطوير المنهج من أجل إعادة هيكلة المنهج المدرسي الحالي، ومداخل التقييم 

يه التكامل الوظيفي مـع التالميـذ ذوي الحاجـات    هدفت أيضاً إلى ترقية المنهج بحيث يتحقق ف

ومعلمـي  , والقدرات المختلفة في المدارس العادية، من خالل مجهود تعاوني بين تلك المدارس 

. وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي في تفسـير البيانـات  , المدارس الخاصة في هونج كونج 

سياً في التأثير على البناء المنهجي والمحتوى، للمعلمين دوراً أسا وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن

بل وفرضه أحياناً حيث  يمكن أن يلعب المعلمـون دوراً أكثـر فعاليـة فـي توليـد األفكـار       

  . الخاص -لإلصالحات المستقبلية للمنهج العام

مـدى تطبيـق   "عنوانهـا   )Hentz,Bretshneider،2000(دراسة هينتز وبرتس شـنايدر   

هـدفت   "ت على الهياكل التنظيمية لمؤسسات القطاع العام،  فـي بريطانيـا   تكنولوجيا المعلوما

الدراسة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات على الهياكل التنظيميـة لمؤسسـات القطـاع العـام،      

وتبنـي تكنولوجيـا المعلومـات علـى األداء التنظيمـي لتلـك         ،واستكشاف أثر إعادة الهيكلة

 :لدراسة عن األسئلة التاليةوبالتحديد إجابت ا ،المؤسسات

  هل التغيرات الهيكلية تحدث كنتيجة لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات العامة؟ -

المعلومات في الهيكل التنظيمـي باإلضـافة لتطبيـق     اهل التغييرات المتعلقة بتكنولوجي -

منظمـات  واالتصاالت في ال تتؤثر على نظم اتخاذ القرارا تكنولوجيا المعلومات نفسها،

  العامة؟
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مقاطعة وإقليم وتم ) 450(مسحا بريديا في ) 570(ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم توزيع 

وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق تكنولوجيـا المعلومـات يسـمح     ،مسحا للتحليل) 454(اعتماد 

بيـق  كذلك وجود اثر متدن لتط. تللعديد من أعضاء المنظمة بالمشاركة في عملية اتخاذ القرارا

كما يوجد أثر هـام  . تكنولوجيا المعلومات على عدد المستويات اإلدارية وعدد متخذي القرارات

وللرقابة الخارجية على تكنولوجيا المعلومات على عدد متخذي القرارات،  فكلما كانت الرقابـة  

  .الخارجية أكثر  كما كان هناك عدد أكبر من متخذي القرارات

والتي هدفت إلى محاولة  تحديد الجوانب الهامة في تجارب  ،)Prosci) 1999دراسة بروسكي 

وقد طبقت الدراسة , الهندسة والتوصل إلى الصيغ والممارسات األفضل في إعادة الهندسةإعادة 

ومن بينها القطاعات . دولة تضمنت معظم القطاعات المختلفة)  44( منظمة في )  248( على 

إعادة الهندسة حققت نتائج عدة من أهمها خفـض تكلفـة    وقد اتضح من الدراسات إن, المدرسية

وتحسين جودة المنتج والخدمات , %30خفض الدورة الزمنية للعمل بمعدل , %14األداء بمعدل 

من المشاريع التي شملتها الدراسة حققت تحسناً في أدائها في مدة تقـل  % 70أن , %22بمعدل 

التي تقدمت في التطبيـق حققـت أهـداف     من المشاريع% 75إن , عن ستة أشهر من التطبيق

مـن  % 60أي حققت نتائج بنسبة , فقط لم تحقق نتائج ايجابية % 5أن , المشروع أو زادت عليه

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة إن تطبيق إعادة الهندسة فـي تلـك   . أهدافها المرسومة

على رفع أداء فرق العمـل مـن    ومن أهم العوامل التي ساعدت. المنظمات حقق نتائج ايجابية

  :وجهة نظر المنظمات المشاركة من أهمها

  .الدعم اإلداري القوي -

  . توحيد الرؤية والهدف بالنسبة ألعضاء الفريق -

  .استخدام الفريق لمنهجية سبق تجربتها وأثبت نجاحها -

  .ضهم البعضتوفير وسائل االتصال المناسبة والسهلة بين الفريق واإلدارة العليا ومع بع -

الـوارد فـي   ( قدرة الفريق على اإلبداع واالبتكار، وحل المشكالت التي تعترض سير العمـل -

  . )2003حلمي 
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  ملخص الدراسات السابقة 

توصلت الباحثة الـى عـدد مـن    , بعد استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية 

  :االستنتاجات تم تصنيفها ضمن المحاور التالية

لدراسات على فاعلية البرامج،والخطط، والمشاريع،والخدمات واألساليب، والوسـائل  أجمعت ا -

، )2003, حلمـي  (, )2009, الـديحاني  (القائمة، على إعادة هندسة العمليات مثـل  دراسـة   

حـافظ  (, )2008, الطنيجـي (, ) 2009, بني عيسـى ( , )2007, عامر(, ) 2008, الشهراني(

  ).1998, والزهيري

, عديد من األدبيات تطوير أنموذج إلعادة هندسة العمليات اإلداريـة  مثـل دراسـة   حاولت ال -

 2008(     وولي, دراسة عبدوس ,) 2008, الطنيجي(, )2006, الكريمين(، )2008, الخواجا(

Abdous and Wuhe,(،   وتطوير استراتيجية جديدة لزيادة كفاءة العملين)2006,المعايطة .(  

, دراسة الزيـات  (تصوراً مقترحاً لتحسين األداء اإلداري في المدرسة ورسمت دراسات عدة  -

  ).2003, العناتي(, ) 2005, محمد(, )2007, عامر(, ) 2007

كما تحدثت بعض الدراسات عن واقع العمليات اإلدارية في اإلدارة المدرسـية، وخصـائص    -

  ). 2006, جرادات(, ) 2005 ,عامر(, ) 2003, الرويلي(اإلدارة المدرسية الفعالة مثل دراسة 

أجمعت بعض الدراسات على امكانية تطبيق إعادة هندسة العمليـات فـي القطـاعين العـام     -

 Hesson, Al-Ameed & Samaka, 2007) (وسماكا والعميد حيسون دراسة  والخاص مثل

  ).2009 ,بني عيسى( , ) 2008, حامد (, )2009, الديحاني(  ,هدفت

في تحليل األبعـاد   )SWOT Analysis(ت مصفوفة التحليل الرباعي تناولت بعض الدراسا -

البيئية، المتمثلة في نواحي القـوة والضـعف، والفـرص والتهديـدات والمخـاطر، دراسـة       

  ).2003, حلمي(، )2006المعايطة (, )2002مصطفى،(

يهامثل  بحثت بعض الدراسات في معرفة معوقات تطبيق الهندسة اإلدارية، والعوامل المؤثرة ف -

  .)Tennant ,2005( دراسة تنانت , Ahadi, 2004)( دراسة أحادي
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مثـل  ركزت بعض الدراسات على اثبات أهمية تكنولوجيا المعلومات في الهندسة اإلداريـة،   -

ــرتس شــنايدر  دراســة ــز وب ــو   ،)Hentz,Bretshneider،2000(هينت دراســة بوجيران

)(Bujoreanu, 2005.  

ول تحديد الجوانـب الهامـة والعوامـل المهمـة فـي إعـادة       تمحورت بعض الدراسات ح -

 وفرانسـيس  أحمـد  دراسة ، )Prosci) 1999دراسة بروسكي هندسةالعمليات اإلدارية،  مثل 

   Ahmad, Francis, Zairi, 2007)              ( وزيري

أوصت بعض الدراسات بإجراء المزيد من الدراسات حول موضوع إعادة هندسـة العمليـات   -

  ).2004, الكساسبة(, )2008, الخواجا(, )2008, حامد (دارية، دراسة اال

  وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يلي 

واختيار مـنهج  , وتحديد المتغيرات, )االستبانة(جمع االطار النظري وبناء أداة الدراسة 

كيفية تحليل األبعاد البيئية للمدرسـة  الدراسة واجراءاتها، واألساليب اإلحصائية، والتعرف على 

والكشـف عـن ممارسـة    , )SWOT Analysis(من خالل استخدام مصفوفة التحليل الرباعي 

ومن خالل بناء نماذج إلعادة هندسـة  العمليـات   . العمليات اإلدارية في ضوء الهندسة اإلدارية

التوصـيات والمقترحـات،    اإلدارية، والتصورات المقترحة لتطبيقها، وتفسير النتائج، وتقـديم 

  . واالطالع على تجارب عربية وأجنبية في استخدامها

  وقد اتفقت الدراسة الحالية مع نوعين من األدبيات  -

النوع األول األدبيات التي هدفت الى دراسة العمليات اإلدارية في اإلدارة المدرسية وفق 

  ).2008, الطنيجي(، )2009, الديحاني(،  )2003, حلمي(الهندسة اإلدارية،  دراسة 

والنوع الثاني من األدبيات التي استخدمت  مصفوفة التحليل الرباعي في تحليل األبعـاد  

البيئية في رصد نقاط الضعف والقوة في المدرسة، ومعرفة الفرص والتهديدات والمخاطر فـي  

  ).2006المعايطة، (، )2004خليفة، (، )2003حلمي، (، )2002مصطفى، (البيئة الخارجية 



 
77

  :تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي

اهتمت بدراسة جميع عناصر الهندسة اإلدارية، باعتبارها مدخالً من مـداخل التطـوير   

  اإلداري

ركزت على تسليط الضوء على أهمية استخدام المفهوم في تحسين العمليات اإلداريـة،     

في درجة ممارسة العمليات اإلداريـة فـي    -خاص وبشكل-وبحثت بالتحديد , لما له من فوائد

, والمتابعـة والتقـويم والرقابـة   , والتوجيه, والتنظيم, التخطيط (المدارس الحكومية الفلسطينية، 

  وفق الهندسة اإلدارية) واتخاذ القرار, واالتصال

وما يميزها أيضاً عن الدراسات السابقة، تناولها بالبحث والدراسـة  متغيـري البحـث    

وإيجاد آلية عمل جديدة مـن خـالل اسـتخدام    , معاً) العمليات اإلدارية (و ) هندسة اإلداريةال(

ومحاولة وضع تصـور مقتـرح لتحسـين     )SWOT Analysis(استراتيجية التحليل الرباعي 

العمليات اإلدارية، باستخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في المدارس الحكوميـة فـي محافظـات    

ألي دراسـة تناولـت     -علمهـا   -بينما لم تتوصل الباحثة حسب, ن واحد الضفة الغربية في آ

  .  موضوع البحث

, والثانويـة , األساسـية (وما يميزها أيضاً تناولها المدارس الحكومية بمستوياتها الثالثة 

  . في جميع  محافظات الضفة الغربية) واألساسية الثانوية
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

  منهج الدراسة •

  مجتمع الدراسة •

  عينة الدراسـة •

  أداة الدراســة •

o صدق األداة  

o ثبات األداة  

  إجراءات الدراسة •

  تصميم الدراسـة •

  المعالجات اإلحصائية •
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  الفصل الثالث 

  الطريقة واإلجراءات

ها الباحثة في تحديد مجتمـع  تيتضمن هذا الفصل وصفاً للطريقة، واإلجراءات التي اتبع

ا، واستخدام أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، إضافة إلى الدراسة وعينته

  .وصف تصميم الدراسة، والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات

  :منهج الدراسة

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بأحد صوره، وهي الدراسة المسحية، نظراً لمالءمته 

  .أغراض الدراسة

  :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكوميـة فـي محافظـات    

مديراً ومديرة، وفق إحصاءات وزارة التربية والتعلـيم  ) 1528(الضفة الغربية، وقد بلغ عددهم 

  .2009/2010العالي للعام الدراسي 

  :عينة الدراسة

ديري ومديرات المـدارس  مديراً ومديرة من م) 429(تكونت عينة الدراسة الحالية من 

مـن مجتمـع الدراسـة، وتـم     %) 28( الحكومية في محافظات الضفة الغربية، أي ما نسبته 

  . يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها)  1(والجدول ، اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية
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   )1(الجدول 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة 

%النسبة المئوية  التكرار نيفالتص المتغير 

  الجنس
  46.9  201 ذكر

  53.1  228  أنثى

  المؤهل العلمي

  15.6  67 دبلوم

  66.9  287 بكالوريوس

  17.5  75 أعلى من بكالوريوس

  الخبرة اإلدارية

  

  27.0  116 سنوات 5أقل من 

  31.2  134 سنوات 5-10

  41.7  179 سنوات 10أكثر من 

  مستوى المدرسة

  32.2  138 ثانوي

  54.7  235 أساسي

   13.1  56 ثانوي وأساسي

  التخصص
  36.1  155 علوم طبيعية

   63.9  274 علوم إنسانية

  موقع المديرية

  50.1  215 شمال

  17.0  73 وسط

   32.9  141  جنوب

 %100 429  المجموع
  

  :أداة الدراسة

ا كأداة لجمع المعلومـات  أداة للدراسة، وقد قامت بتطويره" االستبانة"استخدمت الباحثة 

  :في هذه الدراسة، وذلك وفقاً للخطوات التالية

  .مراجعة األدب النظري المتعلق بالهندسة اإلدارية، وأسلوبها، ومجاالتها .1
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مراجعة األبحاث والدراسات التي درست الهندسة  اإلدارية في المنظمـات اإلداريـة أو    .2

، )2003(، ودراسة حلمـي  )2009(ي عيسى المؤسسات التربوية، ومن هذه الدراسات دراسة بن

 ).2008(ودراسة الخواجا 

كما عملت الباحثة على مقابلة عدد من ذوي االختصاص، وكـذلك مـديري ومـديرات        

وبنـاء علـى   , وقد اعتمدت الباحثة هذه األداة في التوصل إلى نتائج الدراسة الحاليـة , المدارس

قامت بصياغة مجاالت االستبانة، والتـي  , بالدراسة المعلومات التي جمعتها الباحثة ذات العالقة

فقرة موزعة على ) 35(وقد بلغ عدد فقرات األداة , تمثلت بالعمليات اإلدارية وهي سبعة مجاالت

وقد اعتمدت الباحثة المقياس اآلتي لتقدير درجة االستخدام، , يوضح ذلك) 2(المجاالت، والملحق 

 :لمتوسط استجابة العينة على فقرات األداة ونسبتها كاآلتيتحددت الدرجة في الدراسة تبعاً  وقد

  مرتفعة جداً)    فأكثر  - 80%(

  مرتفعة%)   79.9- 70%(

  متوسطة%)     69.9- 60%(

  منخفضة%)     59.9- 50%( 

  ). 2007أبو عيشة، ( منخفضة جداً    %)      50أقـل من( 

  :صدق األداة

 عرضـها علـى   و صياغتها بصـورة مبدئيـة   قامت الباحثة ببناء فقرات األداة وإعادة

محكماً من المتخصصين في التربية من حملـة  ) 18(مجموعة من المحكمين، والذين بلغ عددهم 

، وقد طُلب من المحكمين إبداء الرأي في فقرات أداة الدراسة مـن حيـث   )1ملحق (الدكتوراه 

موافقة على أهمية الصـعوبة،  صياغة الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال الذي ُوضعت فيه، إما بال

أي ثلثي أعضاء لجنـة  (أو تعديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتها، ولقد تم األخذ برأي األغلبية 

  ).2ملحق(في عملية التحكيم، بحيث أصبحت األداة في صورتها النهائية ) المحكمين
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  :ثبات األداة

ـ لقد تم استخراج معامل ثبات األداة، باستخدام   Cronbach’s  aاخ ألفـا  معادلة كرونب

Alph يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها) 2(، والجدول.  

  )2(الجدول 

  معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها 

  عدد الفقرات المجال 
  معامل الثبات بطريقة

 كرونباخ ألفا 

 0.749 5 التخطيط في ضوء الهندسة اإلدارية

 0.788 5 إلداريةالتنظيم في ضوء الهندسة ا

 0.756 5 التوجيه في ضوء الهندسة اإلدارية

 0.762 5  المتابعة والتقويم في ضوء الهندسة اإلدارية

 0.759 5  الرقابة في ضوء الهندسة اإلدارية

 0.703 5  االتصال في ضوء الهندسة اإلدارية

 0.704  5  اتخاذ القرار في ضوء الهندسة اإلدارية

 0.909 35 الدرجة الكلية

معامالت الثبات المرتفعة، والتي حصلت عليها مجاالت الدراسة، ) 2(يتضح من الجدول 

  .ودرجتها الكلية، مما يجعلها قابلة ومناسبة ألغراض البحث العلمي

  :إجراءات الدراسة

  :لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية -

 .ينة الدراسةتحديد أفراد ع -

توجيه كتاب من عمادة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيـة، إلـى وزارة التربيـة     -

 .والتعليم العالي، لتسهيل تطبيق الدراسة
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) 500(قامت الباحثة بتوزيع األداة على عينة الدراسة، واسـترجاعها، حيـث تـم توزيـع      -

بسبب عدم ا لعدم اكتمال اإلجابة عليها إم؛ ) 34(، وتم استبعاد )463(استبانة، وتم استرجاع 

اسـتبانة  ) 429(، وبقـي  أو لنمطية االستجابةالمتعلقة بالمستجيب،  اكتمال البيانات المطلوبة

 .صالحة للتحليل، وهي التي شكلت عينة الدراسة

إدخال البيانات إلى الحاسب، ومعالجتها إحصائيا باسـتخدام الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم      -

 .SPSS)(االجتماعية 

استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصـيات   -

 .المناسبة

  : متغيرات الدراسة

  :تضمنت الدراسة المتغيرات التالية  

  :المتغيرات المستقلة - أ

 .)ذكر، أنثى:  (وله مستويان: الجنس -

 .)س، أعلى من بكالوريوسدبلوم، بكالوريو: (وله ثالثة مستويات: المؤهل العلمي -

 10سنوات، أكثـر مـن    10 - 5سنوات،  5أقل من (وله ثالثة مستويات : الخبرة اإلدارية -

 .)سنوات

 ).ثانوي، أساسي، ثانوي وأساسي(وله ثالثة مستويات : مستوى المدرسة -

 .)علوم طبيعية، وعلوم إنسانية:  (وله مستويان: التخصص -

  ).شمال، ووسط، وجنوب: (ثالثة مستويات وله: موقع مديرية التربية والتعليم -

  : المتغير التابع - ب
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  :تتمثل في االستجابة عن فقرات االستبانة في المجاالت

 .التخطيط في ضوء الهندسة اإلدارية .1

 .التنظيم في ضوء الهندسة اإلدارية .2

 .التوجيه في ضوء الهندسة اإلدارية .3

  .المتابعة والتقويم في ضوء الهندسة اإلدارية .4

  .ي ضوء الهندسة اإلداريةالرقابة ف .5

  .االتصال في ضوء الهندسة اإلدارية .6

  .اتخاذ القرار في ضوء الهندسة اإلدارية .7

  :المعالجات اإلحصائية

بعد تفريغ إجابات أفراد العينة، جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسوب ثـم  

ة للعلـوم االجتماعيـــة   تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائيــ

)(SPSS  اإلحصائية المستخدمةالمعالجات ومن:  

 .التكرارات، والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية .1

  .Independent T-test)(لعينتين مستقلتين " ت"اختبار  .2

  ).One-Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي  .3

 .Scheffe Post Hoc Testالبعدية للمقارنة " شيفيه " اختبار .4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  .النتائج المتعلقة بأسئلة الدراســة:أوالً

  .النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: ثانياً

بناء االستراتيجية من خالل عمل تقيم ذاتي للبيئـة المدرسـية باسـتخدام    :  ثالثاً

  )SWOT Analysis(مصفوفة التحليل الرباعي

باسـتخدام أسـلوب الهندسـة     ،العمليات اإلداريـة  ممارسةتصور مقترح ل: بعاًرا

   .في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية اإلدارية
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

 ممارسـة درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية فـي  التعرف إلى هدفت هذه الدراسة 

من وجهة نظر المديرين  ،حكومية في محافظات الضفة الغربيةالعمليات اإلدارية في المدارس ال

الجنس، والمؤهل العلمـي، والخبـرة   (متغيرات الدراسة  والمديرات، كما هدفت التعرف إلى أثر

درجة اسـتخدام   على) اإلدارية، ومستوى المدرسة، والتخصص، وموقع مديرية التربية والتعليم

مليات اإلدارية في المدارس الحكومية فـي محافظـات   الع ممارسةأسلوب الهندسة اإلدارية في 

  . من وجهة نظر المديرين والمديرات،الضفة الغربية

ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبانة، والتأكد من صدقها، ومعامل ثباتها، وبعد عملية 

صـائية  جمع البيانات، تم ترميزها وإدخالها للحاسوب، ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلح

  :، وفيما يلي نتائج الدراسة تبعاً لتسلسل أسئلتها، وفرضياتهاSPSS)(للعلوم االجتماعية 

  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة -:أوالًً

  :وينص سؤال الدراسة الرئيس على

ــي        ــة ف ــة اإلداري ــلوب الهندس ــتخدام أس ــة اس ــا درج ــة م ــات ممارس العملي

ــي محاف  ــة ف ــدارس الحكومي ــي الم ــة ف ــةاإلداري ــة  ،ظــات الضــفة الغربي ــن وجه م

  نظر المديرين والمديرات؟ 

, تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةسؤال الدراسة، ولإلجابة عن 

  والنسب المئوية، لفقرات أداة الدراسة، 

  .هذه النتائج) 10(، )9(، )8(، )7(، )6(، )5(، )4(، )3(وتبين الجداول 
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  )3(الجدول 

لفقرات مجال التخطيط في ضوء  ،والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية، ت الحسابيةالمتوسطا

 .الهندسة اإلدارية

 الفقرةالرقم
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 %المئوية

درجة 

 االستخدام

1 
أعمل على نشر ثقافة التغيير في المجتمع 

المدرسي من خالل اطالع المعلمين على 

  .دات في العملالمستج

 مرتفعة جداً 87.2  0.59  4.36

2 
أسعى إلدخال شبكة المعلومـات الدوليـة   

  .في المدرسة) االنترنت(
 مرتفعة 74.2  1.06  3.71

3 
أقدم وصفا دقيقا للعمليات األساسية داخل 

المدرسة مـن خـالل ترجمـة رسـالة     

  .المدرسة

 مرتفعة جداً 81.6  0.60  4.08

4 
ط التنبؤي وفـق  امتلك القدرة على التخطي

  .رؤية واضحة المعالم للمدرسة
 مرتفعة جداً 80.2  0.61  4.01

5 
التزم بالتخطيط للتطوير من خالل وضع 

رؤية تجسد التصور المسـتقبلي لتحقيـق   

  .التطور

 مرتفعة جداً 81.8   0.61  4.09

التخطيط في ضوء الهندسةالدرجة الكلية لمجال

 اإلدارية
 مرتفعة جداً 81.0 0.46 4.05

العمليات ممارسة درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في أن ) 3(يتضح من الجدول 

من وجهة نظر المديرين  ،اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

وانحراف ) 4.05(في مجال التخطيط في ضوء الهندسة اإلدارية، قد أتت بمتوسط  والمديرات

ستخدام أسلوب مرتفعة جداً الدرجة ، وهذا يدل على )81.0(ة مئوية، ، وبنسب)0.46(معياري، 

   .في مجال التخطيط في ضوء الهندسة اإلدارية الهندسة اإلدارية
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  )4( لالجدو

لفقرات مجال التنظيم في ضوء  ،والنسب المئوية ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية

  .الهندسة اإلدارية

 الفقرةالرقم
طالمتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

%المئوية

درجة 

االستخدام 

6 
أسعى إلى التحسين المسـتمر لإلجـراءات   

  .اإلدارية

  للتقليل من األخطاء في العمل 

 مرتفعة جداً 89.0  0.57  4.45

7 
أوظف أسلوب اإلدارة االلكترونية من خالل 

  .إرسال الكتب المدرسية بالبريد االلكتروني
2.21  1.18  44.2 

منخفضة 

 جداً

8 
أتبنى أسلوب فرق العمل لمناقشة وتطـوير  

  .العمل داخل المدرسة
 مرتفعة جداً 80.8  0.73  4.04

9 
أضع حلوالً إجرائيـة لمعالجـة المشـكالت    

  .المعوقة للتعلم وبمشاركة المعلمين
 مرتفعة جداً 83.2  0.56  4.16

10 
أعمل على أرشفة السجالت بطريقة تسـهل  

  .الرجوع إليها
 مرتفعة جداً 87.6   0.63  4.38

الدرجة الكلية لمجال التنظيم في ضوء الهندسة

 اإلدارية
 مرتفعة 77.0 0.44 3.85

  

العمليات ممارسة درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في أن ) 4(يتضح من الجدول 

رين من وجهة نظر المدي ،محافظات الضفة الغربيةاإلدارية في المدارس الحكومية في 

وانحراف ) 3.85(في مجال التنظيم في ضوء الهندسة اإلدارية، قد أتت بمتوسط  والمديرات

ستخدام أسلوب مرتفعة الدرجة ، وهذا يدل على )77.0(، وبنسبة مئوية، )0.44(معياري، 

  .في مجال التنظيم في ضوء الهندسة اإلدارية الهندسة اإلدارية
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  )5( الجدول

والنسب المئوية لفقرات مجال التوجيه في ضوء  ،نحرافات المعياريةواال ،المتوسطات الحسابية 

  .الهندسة اإلدارية

 الفقرةالرقم
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

%المئوية

درجة 

 االستخدام

11 
أعمل على تنميـة البحـث العلمـي لـدى     

  .المعلمين
 مرتفعة 77.0 0.67 3.85

12 
وي في المدرسة اجتهد لتوطين التدريب الترب

  .مستقبالً
 مرتفعة 74.6 0.71 3.73

13 
أوجه المعلمين إلى تنظيم برامج توعوية لحل 

  .مشكالت التالميذ تربوياً
4.05 0.63 81.0 

 مرتفعة

 جداً

14 
أدرب المعلمين على مهارات خاصة كحـل  

  .المشكالت وصنع القرار التربوي
 مرتفعة 76.6 0.64 3.83

15 
لحصول علـى المعرفـة   أوجه التالميذ إلى ا

  .الجديدة من مصادرها المتنوعة
4.09 .650  81.8 

 مرتفعة

 جداً

في ضوء الهندسةوجيهالدرجة الكلية لمجال الت

 اإلدارية
 مرتفعة 78.2 0.47 3.91

  

العمليات ممارسة درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في أن ) 5(يتضح من الجدول 

من وجهة نظر المديرين  ،في محافظات الضفة الغربية اإلدارية في المدارس الحكومية

وانحراف ) 3.91(في مجال التوجيه في ضوء الهندسة اإلدارية، قد أتت بمتوسط  والمديرات

ستخدام أسلوب مرتفعة الدرجة ، وهذا يدل على )78.2(، وبنسبة مئوية، )0.47(معياري، 

  .داريةفي مجال التوجيه في ضوء الهندسة اإل الهندسة اإلدارية
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  )6( الجدول

لفقرات مجال المتابعة والتقويم في  ،والنسب المئوية ،واالنحرافات المعيارية،المتوسطات الحسابية

  ضوء الهندسة اإلدارية

 الفقرةالرقم
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

%المئوية

درجة 

االستخدام 

16 

ُأعلم المعلمين بمعايير تقويم أدائهـم  

ز القيم االيجابية التي تسهم في لتعزي

  .تحسين العمل

 جداً مرتفعة 87.4 0.59 4.37

17 
أطبق مبـادئ التعزيـز لالرتقـاء    

  .بمستوى أداء المعلمين في المدرسة
 جداً مرتفعة 86.6 0.59 4.33

18 
أتبنى أهداف نوعية لتحسين جـودة  

  .العمل من خالل تقويم نتاجات التعلم
 اًجد مرتفعة 82.2 0.55 4.11

19 
أوفر للمعلمين مناخاً تعاونياً يساعدهم 

  .في تقويم أدائهم
 جداً مرتفعة 88.2 0.58 4.41

20 
أحدد االحتياجات التدريبية للمعلمين 

  .في ضوء تقويم األداء
 جداً مرتفعة 83.4  0.61 4.17

في ضوءمتابعة والتقويمالدرجة الكلية لمجال ال

 الهندسة اإلدارية
 جداً تفعةمر 85.6 0.42 4.28

  

العمليات  ممارسةدرجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في أن ) 6(يتضح من الجدول 

من وجهة نظر المديرين  ،اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

) 4.28(في مجال المتابعة والتوجيه في ضوء الهندسة اإلدارية، قد أتت بمتوسط  والمديرات

ستخدام مرتفعة جداً الدرجة ، وهذا يدل على )85.6(، وبنسبة مئوية، )0.42(عياري،وانحراف م

  .في مجال المتابعة والتقويم في ضوء الهندسة اإلدارية أسلوب الهندسة اإلدارية
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  )7( الجدول

لفقرات مجال الرقابة في ضوء ، والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية

  .إلداريةالهندسة ا

 الفقرة الرقم
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

%المئوية

درجة 

االستخدام 

21 
فـي حـال وجـود     ةأتخذ إجراءات تصحيحي

ــايير   ــي والمع ــين األداء الفعل ــتالف ب اخ

  الموضوعة لألداء

 جداً مرتفعة 80.0 0.57 4.00

22 
أضبط المخالفات المسـلكية والعلميـة لـدى    

  المدرسة التالميذ في 
 جداً مرتفعة 88.2 0.56 4.41

23 
أوثق مسار األداء اإلداري وفق الرقابة لتوحيد 

  إجراءات العمل 
 جداً مرتفعة 82.4 0.61 4.12

24 
أراقب المراحـل الزمنيـة لتطبيـق الخطـة     

  اإلستراتيجية
 جداً مرتفعة 81.6 0.61 4.08

25 
أراقب سير العمل من حين ألخر لتحقيق جودة 

  األداء
 جداً مرتفعة 86.6  0.57 4.33

في ضوء الهندسةالرقابةالدرجة الكلية لمجال

 اإلدارية
 جداً مرتفعة 83.8 0.42 4.19

  

العمليات  ممارسةدرجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في أن ) 7(يتضح من الجدول 

ديرين من وجهة نظر الم، اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

، وانحراف )4.28(في مجال الرقابة في ضوء الهندسة اإلدارية، قد أتت بمتوسط  والمديرات

ستخدام أسلوب مرتفعة جداً الدرجة ، وهذا يدل على )85.6(، وبنسبة مئوية، )0.42(معياري، 

  .في مجال الرقابة في ضوء الهندسة اإلدارية الهندسة اإلدارية
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  )8(الجدول 

لفقرات مجال االتصال في  ،والنسب المئوية ،واالنحرافات المعيارية، يةالمتوسطات الحساب

  .الهندسة اإلدارية

 الفقرةالرقم
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

%المئوية

درجة 

االستخدام 

26 
أدعم االتصال غير الرسمي من خـالل توزيـع   

 81.8 0.74 4.09  .األدوار في المدرسة
 مرتفعة

 جداً

27 
أعزز االتصال الفعـال بـين الطلبـة أنفسـهم     

 80.6 0.69 4.03  .والمجتمع المحلي
 مرتفعة

 جداً

28 
أعمل على توفير حـوار مهنـي متبـادل بـين     

 84.6 0.60 4.23  .المعلمين من خالل زيادة الثقة بأنفسهم
 مرتفعة

 جداً

29 
أحرص على تزويد كل من يبدي أي اقتراحـات  

ـ   ) المـردود  ( ية أو انتقادات بالتغذيـة  العكس

  .وبشكل مستمر

4.01 0.68 80.2 
 مرتفعة

 جداً

30 
أخصص لقاءات شهرية في المدرسـة لتـدريب   

  .المجتمع المحلي على المهارات الحياتية المختلفة
 متوسطة 60.0  1.00 3.00

في ضوء الهندسةاالتصالالدرجة الكلية لمجال

 اإلدارية
 مرتفعة 77.4 0.47 3.87

  

العمليات ممارسةدرجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في أن ) 8(يتضح من الجدول 

 من وجهة نظر المديرين والمديراتظات الضفة الغربية اإلدارية في المدارس الحكومية في محاف

، وانحراف معياري )3.87(في مجال االتصال في ضوء الهندسة اإلدارية، قد أتت بمتوسط 

ستخدام أسلوب الهندسة مرتفعة الدرجة ذا يدل على ، وه)77.4(، وبنسبة مئوية، )0.47(

  .في مجال االتصال في ضوء الهندسة اإلدارية اإلدارية
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  )9(  الجدول

لفقرات مجال اتخاذ القرار في  ،والنسب المئوية ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية

  ضوء الهندسة اإلدارية

 الفقرةالرقم
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 لمعياريا

النسبة 

%المئوية

درجة 

االستخدام 

31 
أضع األولويات التي تـدعم القـرار   

   .التربوي
 مرتفعة جداً 82.8 0.59 4.14

32 
أتبع الخطوات العلمية لدراسة المشكلة 

  .واتخاذ القرار
 مرتفعة جداً 83.0 0.61 4.15

33 
أعيد النظر في القرارات المتخـذة إذا  

  .دعت الضرورة لذلك
 مرتفعة جداً 82.4 0.72 4.12

34 
أصغي إلى اآلخرين بهدف تحديد مـا  

  .يريدون توصيله من معلومات
 مرتفعة جداً 88.6 0.57 4.43

35 
أساهم في وضع خطط المديرية مـن  

  .خالل التواصل المباشر مع الرؤساء
 متوسطة 65.2  1.18 3.26

في ضوء الهندسة  اتخاذ القرارالدرجة الكلية لمجال 

 اإلدارية
 مرتفعة جداً 80.4 0.48 4.02

  

العمليات  ممارسةدرجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في أن ) 9(يتضح من الجدول 

من وجهة نظر المديرين  ،اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

، )4.02(في مجال اتخاذ القرار في ضوء الهندسة اإلدارية، قد أتت بمتوسط  والمديرات

مرتفعة جداً درجة ، وهذا يدل على )80.4(، وبنسبة مئوية، )0.48(وانحراف معياري، 

  .في مجال اتخاذ القرار في ضوء الهندسة اإلدارية ستخدام أسلوب الهندسة اإلداريةال

نتائج سؤال الدراسة، ويوضح درجة استخدام أسلوب الهندسة ) 10(ويلخص الجدول 

من  ،اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية العملياتممارسة اإلدارية في 

  .وجهة نظر المديرين والمديرات
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  )10( الجدول

لمجاالت درجة استخدام أسلوب  ،والنسب المئوية ،واالنحرافات المعيارية،  المتوسطات الحسابية

حافظات الضفة العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في مممارسة الهندسة اإلدارية في 

  من وجهة نظر المديرين والمديرات ،الغربية

 المجالالرقم
المتوسط

الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

%المئوية

درجة 

 االستخدام

 مرتفعة جداً 81.0 0.46 4.05 .التخطيط في ضوء الهندسة اإلدارية 1

 مرتفعة 77.0 0.44 3.85 .التنظيم في ضوء الهندسة اإلدارية 2

 مرتفعة 78.2 0.47 3.91 .لتوجيه في ضوء الهندسة اإلداريةا 3

4 
المتابعة والتقويم في ضوء الهندسة 

  .اإلدارية
 مرتفعة جداً 85.6 0.42 4.28

 مرتفعة جداً 83.8 0.42 4.19  .الرقابة في ضوء الهندسة اإلدارية 5

 مرتفعة 77.4 0.47 3.87  .االتصال في ضوء الهندسة اإلدارية  6

 مرتفعة جداً 80.4 0.48 4.02  .القرار في ضوء الهندسة اإلدارية اتخاذ  7

 مرتفعة جداً 80.4  340. 4.02  الدرجة الكلية لمجاالت

 ممارسـة أن درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلداريـة فـي    ،)10(يتضح من الجدول 

ر المديرين من وجهة نظ ،العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

، )80.4( ،، وبنسـبة مئويـة  )0.34( ،وانحراف معياري ،)4.02(والمديرات، قد أتت بمتوسط 

العمليـات   ممارسـة سلوب الهندسة اإلدارية فـي  أل مرتفعة جداً وهذا يدل على درجة استخدام

من وجهـة نظـر المـديرين    ،اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضـفة الغربيـة  

   .والمديرات

   :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة :ثانياً
  :األولىالنتائج المتعلقة بالفرضية . 1

  :وتنص الفرضية األولى على

درجة اسـتخدام  في )  α =0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تال   

ـ  ممارسةأسلوب الهندسة اإلدارية في  ي محافظـات  العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية ف

 .تعزى لمتغير الجنس ،من وجهة نظر المديرين والمديرات،الضفة الغربية

 Independent T -testلمجموعتين مستقلتين " ت"ولفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار 

  .تبين ذلك) 16(ونتائج الجدول 
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   )11( الجدول

رجة استخدام أسلوب الهندسة دلفحص داللة الفروق في  ،لمجموعتين مستقلتين" ت"نتائج اختبار 

من  ،العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية ممارسةاإلدارية في 

  .تبعا لمتغير الجنس ،وجهة نظر المديرين والمديرات

  المجال
 )228=ن(إناث  )201=ن(ذكور 

 قيمة ت
  مستوى

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة 

تخطــيط فــي ضــوء الهندســة ال

 .اإلدارية
4.08 0.48 4.03 0.45 1.084 0.279 

 0.605 0.518 0.43 3.84 0.45 3.86 .التنظيم في ضوء الهندسة اإلدارية

 0.163 1.396 0.47 3.88 0.47 3.94 .التوجيه في ضوء الهندسة اإلدارية

المتابعة والتقويم في ضوء الهندسة 

  .اإلدارية
4.28 0.43 4.28 0.41 0.008 0.993 

 0.144 1.465 0.41 4.16 0.43 4.22  .الرقابة في ضوء الهندسة اإلدارية

االتصــال فــي ضــوء الهندســة 

  .اإلدارية
3.90 0.47 3.85 0.47 1.026 0.306 

اتخاذ القرار في ضـوء الهندسـة   

  .اإلدارية
4.04 0.51 4.00 0.45 0.799 0.425 

الدرجة الكلية الستخدام أسلوب

  .اإلداريةالهندسة 
4.04  0.35  4.01  0.33  1.188  0.236  

  ).427(ودرجات حرية )  α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة، * 

عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 11(يتضح من الجدول 

 العمليات اإلدارية في ممارسةدرجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في في ) α =0.05(الداللة

تعزى  ،من وجهة نظر المديرين والمديرات، المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

  .لمتغير الجنس

  :الثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية . 2

  :وتنص الفرضية الثانية على

درجة اسـتخدام  في  )α =0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تال 

العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية فـي محافظـات    ممارسةفي  أسلوب الهندسة اإلدارية

 .مؤهل العلميتعزى لمتغير ال ،من وجهة نظر المديرين والمديرات ،الضفة الغربية
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اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي             ولفحــص هــذه الفرضــية اســتخدمت الباحثــة 

)One-Way ANOVA(تائج الجدولين  ، ون)بين ذلكت) 13(و)  12.  

  )12(الجدول 

استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية درجة  لمجاالت، واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية

من وجهة ، العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية ممارسة في 

 .مؤهل العلميمتغير ال وفق ،نظر المديرين والمديرات
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد علميالمؤهل ال  المجال

التخطيط في 

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.53 3.90 67  دبلوم

 0.45 4.04 287  بكالوريوس

 0.40 4.23 75  أعلى من بكالوريوس

 0.46 4.05 429  المجموع

في  نظيمالت

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.45 3.76 67  دبلوم

 0.43 3.84 287  بكالوريوس

 0.44 3.94 75  أعلى من بكالوريوس

 0.44 3.85 429  المجموع

في  وجيهالت

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.43 3.90 67  دبلوم

 0.48 3.90 287  بكالوريوس

 0.47 3.93 75  أكثر من بكالوريوس

 0.47 3.91 429  المجموع

متابعة ال

في  والتقويم

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.44 4.22 67  دبلوم

 0.42 4.27 287  بكالوريوس

 0.39 4.34 75  أعلى من بكالوريوس

 0.42 4.28 429  المجموع

في  رقابةال

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.48 4.13 67  دبلوم

 0.41 4.18 287  بكالوريوس

 0.37 4.26 75  أعلى من بكالوريوس

 0.42 4.19 429  المجموع

في  تصالاال

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.50 3.92 67  دبلوم

 0.47 3.84 287  بكالوريوس

 0.46 3.94 75  أعلى من بكالوريوس
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  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي  المجال

 اتخاذ القرار

في ضوء 

الهندسة 

  اإلدارية

 0.52 3.95 67  دبلوم

 0.48 4.03 287  بكالوريوس

 0.42 4.06 75  أعلى من بكالوريوس

 0.48 4.02 429  جموعالم

الدرجة الكلية 

ستخدام ال

أسلوب 

الهندسة 

   اإلدارية 

 0.40 3.97 67  دبلوم

 0.34 4.02 287  بكالوريوس

 0.32 4.10 75  أعلى من بكالوريوس

  340. 4.02 429  المجموع

  

  )13(الجدول 

لوب الهندسة استخدام أسفي درجة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق 

من  ،العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية ممارسةاإلدارية في 

 مؤهل العلميمتغير ال وفق ،وجهة نظر المديرين والمديرات

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

في  تخطيطال

ندسة ضوء اله

  اإلدارية

 1.962 2 3.924  بين المجموعات

  2060.  426  87.808  خالل المجموعات 0.0001* 9.519

    428  91.732  المجموع

في ضوء  تنظيمال

  الهندسة اإلدارية

 0.564 2 1.127  بين المجموعات

  0.192  426  81.885  خالل المجموعات 0.054 2.932

    428  83.012  المجموع

في ضوء  هوجيالت

  الهندسة اإلدارية

 0.022 2 0.045  بين المجموعات

  2210.  426  94.293  خالل المجموعات 0.904 0.101

    428  94.338  المجموع

 متابعة والتقويمال

في ضوء 

  الهندسة اإلدارية

 0.263 2 0.526  بين المجموعات

  1740.  426  74.211  خالل المجموعات 0.222 1.510

    428  74.737  المجموع

في ضوء  رقابةال

  الهندسة اإلدارية

 0.309 2 0.618  بين المجموعات

  1740.  426  74.063  خالل المجموعات  0.170 1.778

    428  74.682  المجموع
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  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

في  تصالاال

 ضوء الهندسة

  اإلدارية

 0.365 2 0.730  بين المجموعات

  2200.  426  93.801  خالل المجموعات 0.192 1.657

    428  94.531  المجموع

في  اتخاذ القرار

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.221 2 0.442  بين المجموعات

  2290.  426  97.761  خالل المجموعات 0.383 0.963

    428  98.203  المجموع

الكلية الدرجة 

ستخدام أسلوب ال

الهندسة اإلدارية 

 0.321 2 0.642  بين المجموعات

  1170.  426  49.958  خالل المجموعات 0.066 2.738

    428 50.600  المجموع

  )  α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

 لةعند مستوى الدالعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ، )13(يتضح من الجدول 

)0.05= α(  العمليات اإلدارية في  ممارسةاستخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في درجة في

من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق  ،محافظات الضفة الغربيةالمدارس الحكومية في 

التوجيه في ضوء ، ومتغير المؤهل العلمي، في مجاالت التنظيم في ضوء الهندسة اإلدارية

ية، والمتابعة والتقويم في ضوء الهندسة اإلدارية، والرقابة في ضوء الهندسة الهندسة اإلدار

اإلدارية، واالتصال في ضوء الهندسة اإلدارية، واتخاذ القرار في ضوء الهندسة اإلدارية، 

وجود فروق إلى ) 13(يشير الجدول  اإلدارية، بينماستخدام أسلوب الهندسة الدرجة الكلية الو

استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية درجة في  ) α =0.05(عند مستوى الداللةة ذات داللة إحصائي

من وجهة ،محافظات الضفة الغربيةالعمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في  ممارسةفي 

في ضوء الهندسة  خطيطالت مجالنظر المديرين والمديرات، وفق متغير المؤهل العلمي، في 

مجال ختبار شيفيه للمقارنة البعدية، لمعرفة مصدر التباين في وقد تم استخدام ا، اإلدارية

  .للمقارنة البعدية" شيفيه" نتائج اختبار )14( يبين الجدول، وفي ضوء الهندسة اإلدارية خطيطالت
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  )14( الجدول

للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير المؤهل العلمي، في مجال التخطيط " شيفيه" نتائج اختبار

  هندسة اإلداريةفي ضوء ال

  أكثر من بكالوريوس  بكالوريوس  دبلوم  المؤهل العلمي

  *0.3278-  0.1375    دبلوم

  *0.1903-      بكالوريوس

        أعلى من بكالوريوس
  )  α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  ):14(يتضح من الجدول 

استخدام أسلوب درجة ي ف )α =0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

محافظات الضفة العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في  ممارسةالهندسة اإلدارية في 

في  خطيطالت مجالمن وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير المؤهل العلمي، في ،الغربية

أعلى (لصالح حملة ، و)أعلى من بكالوريوس( ، بين حملة الدبلوم، وحملة ضوء الهندسة اإلدارية

 ).من بكالوريوس

استخدام أسلوب درجة في  )α =0.05(عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

محافظات الضفة العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في  ممارسةالهندسة اإلدارية في 

في  خطيطالت مجالفي  من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير المؤهل العلمي، ،الغربية

، ولصالح حملة )أعلى من بكالوريوس(، بين حملة البكالوريوس، وحملة ضوء الهندسة اإلدارية

 ).أعلى من بكالوريوس(

  :الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية . 3

  :وتنص الفرضية الثالثة على

ـ فـي    )α =0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   تال    ة درج

العمليات اإلدارية في المـدارس الحكوميـة فـي     ممارسةاستخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في 

 .الخبرة اإلداريةتعزى لمتغير  ،من وجهة نظر المديرين والمديرات، محافظات الضفة الغربية

اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي             ولفحــص هــذه الفرضــية اســتخدمت الباحثــة 

)One-Way ANOVA(تائج الجدولين  ، ون)تبين ذلك) 16(و)  15.  
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  )15( الجدول

استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية درجة  لمجاالت ،واالنحرافات المعيارية، المتوسطات الحسابية

من وجهة  ،العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية ممارسةفي 

 .الخبرة اإلداريةر متغي وفق ،نظر المديرين والمديرات
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الخبرة اإلدارية  المجال

التخطيط في 

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.47 4.03 116 سنوات 5أقل من 

 0.49 4.02 134 سنوات 5-10

 0.44 4.09 179 سنوات 10أكثر من 

 46. 4.05 429  المجموع

التنظيم في ضوء 

  ريةالهندسة اإلدا

 0.47 3.78 116 سنوات 5أقل من 

 0.42 3.88 134 سنوات 5-10

 0.43 3.87 179 سنوات 10أكثر من 

 0.44 3.85 429  المجموع

التوجيه في ضوء 

  الهندسة اإلدارية

 0.41 3.82 116 سنوات 5أقل من 

 0.47 3.89 134 سنوات 5-10

 0.50 3.99 179 سنوات 10أكثر من 

 0.47 3.91 429  المجموع

المتابعة والتقويم 

في ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.42 4.21 116 سنوات 5أقل من 

 0.40 4.29 134 سنوات 10- 5

 0.42 4.32 179 سنوات 10أكثر من 

 0.42 4.28 429  المجموع

الرقابة في ضوء 

  الهندسة اإلدارية

 0.44 4.08 116 سنوات 5أقل من 

 0.37 4.20 134 سنوات 5-10

 0.42 4.25 179 سنوات 10ثر من أك

 0.42 4.19 429  المجموع

االتصال في ضوء 

  الهندسة اإلدارية

 0.47 3.79 116 سنوات 5أقل من 

 0.46 3.86 134 سنوات 10- 5

 0.47 3.94 179 سنوات 10أكثر من 

 0.47 3.87 429  المجموع

اتخاذ القرار في 

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.43 3.94 116 سنوات 5أقل من 

 0.47 4.06 134 سنوات 5-10

 0.51 4.04 179 سنوات 10أكثر من 

 48. 4.02 429  المجموع
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  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الخبرة اإلدارية  المجال

الدرجة الكلية 

ستخدام أسلوب ال

الهندسة اإلدارية 

 033. 3.95 116 سنوات 5أقل من 

 0.33 4.03 134 سنوات 5-10

 0.36 4.07 179 سنوات 10أكثر من 

  0.34 4.02 429 المجموع

  )16(الجدول 

استخدام أسلوب الهندسة في درجة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق 

من  ،العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية ممارسةاإلدارية في 

 الخبرة اإلداريةمتغير  وفق ،المديرين والمديراتوجهة نظر 

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

في ضوء  تخطيطال

  الهندسة اإلدارية

 0.204 2 0.407  بين المجموعات

  0.214  426  91.325  خالل المجموعات 0.388 0.950

    428  91.732  المجموع

في ضوء  تنظيمال

  الهندسة اإلدارية

 0.405 2 0.810  بين المجموعات

  1930.  426  82.202  خالل المجموعات 0.124 2.098

    428  83.012  المجموع

في ضوء  وجيهالت

  الهندسة اإلدارية

 1.064 2 2.128  بين المجموعات

  0.216  426  92.210  خالل المجموعات 0.008* 4.915

    428  94.338  مجموعال

في  متابعة والتقويمال

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 367. 2 0.734  بين المجموعات

  174.  426  74.003  خالل المجموعات 0.122 2.112

    428  74.737  المجموع

في ضوء  رقابةال

  الهندسة اإلدارية

 1.023 2 2.047  بين المجموعات

  1710.  426  72.635  خالل المجموعات 0.003* 6.001

    428  74.682  المجموع

في ضوء  تصالاال

  الهندسة اإلدارية

 0.788 2 1.577  بين المجموعات

  2180.  426  92.954  خالل المجموعات 0.028* 3.613

    428  94.531  المجموع

في  اتخاذ القرار

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.531 2 1.061  بين المجموعات

  2280.  426  97.142  ل المجموعاتخال 0.099 2.327

    428  98.203  المجموع
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  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

الدرجة الكلية 

ستخدام أسلوب ال

 الهندسة اإلدارية  

 0.523 2 1.046  بين المجموعات

  0.116  426  49.554  خالل المجموعات 0.012* 4.497

    428 50.600  المجموع

  )  α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

 عند مستوى الداللةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 16(يتضح من الجدول 

)0.05= α ( العمليات اإلدارية في  ممارسةاستخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في درجة في

من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير ،فظات الضفة الغربيةمحاالمدارس الحكومية في 

في ضوء الهندسة  نظيمالت، وفي ضوء الهندسة اإلدارية خطيط، في مجاالت التالخبرة اإلدارية

واتخاذ القرار في ضوء الهندسة  ،اإلدارية، والمتابعة والتقويم في ضوء الهندسة اإلدارية

 فيعند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى ) 16(يشير الجدول  ، بينمااإلدارية

)0.05= α(  العمليات اإلدارية في المدارس  ممارسةاستخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في درجة

الخبرة من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير  ،محافظات الضفة الغربيةالحكومية في 

، في ضوء الهندسة اإلدارية رقابةال، و ي ضوء الهندسة اإلداريةف وجيهالت مجاالت، في اإلدارية

وقد تم  ستخدام أسلوب الهندسة اإلدارية،الدرجة الكلية الو، في ضوء الهندسة اإلدارية تصالاال و

في ضوء  وجيهالتمجاالت للمقارنة البعدية، لمعرفة مصدر التباين في  "شيفيه "استخدام اختبار

، في ضوء الهندسة اإلدارية تصالاال ، وفي ضوء الهندسة اإلدارية رقابةلا، و الهندسة اإلدارية

) 20(، )19(، )18(، )17( تبين الجداول، وستخدام أسلوب الهندسة اإلداريةالدرجة الكلية الو

  .نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية
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  )17( الجدول

ر الخبرة اإلدارية، في مجال التوجيه في للمقارنة البعدية بين متوسطات متغي" شيفيه" نتائج اختبار

  .ضوء الهندسة اإلدارية

  سنوات 10أكثر من   سنوات 10- 5 سنوات 5أقل من  الخبرة اإلدارية

  *0.1700-  0.0710-   سنوات 5أقل من 

  0.0989-     سنوات 5-10

       سنوات 10أكثر من 
  )  α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  ):17(ل يتضح من الجدو

استخدام أسلوب درجة في ) α =0.05(عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

محافظات الضفة العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في  ممارسةالهندسة اإلدارية في 

في  وجيهالت مجال، في الخبرة اإلداريةمن وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير  ،الغربية

أكثر من (، وأصحاب الخبرة )سنوات 5أقل من (، بين أصحاب الخبرة ء الهندسة اإلداريةضو

 ).سنوات 10أكثر من (، ولصالح أصحاب الخبرة )سنوات 10

  )18(الجدول 

للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الخبرة اإلدارية، في مجال الرقابة في " شيفيه" نتائج اختبار

  ضوء الهندسة اإلدارية

  سنوات 10أكثر من   سنوات 10- 5 سنوات 5أقل من  خبرة اإلداريةال

  *0.1699-  *0.1162-   سنوات 5أقل من 

  0.0536-     سنوات 5-10

       سنوات 10أكثر من 
  )  α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  ):18(يتضح من الجدول 

استخدام درجة في ) α =0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

محافظات العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في  ممارسة أسلوب الهندسة اإلدارية في 
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 مجال، في الخبرة اإلداريةمن وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير ، الضفة الغربية

اب الخبرة ، وأصح)سنوات 5أقل من (، بين أصحاب الخبرة في ضوء الهندسة اإلدارية رقابةال

 ).سنوات 10 - 5(، ولصالح أصحاب الخبرة )سنوات 10- 5(

استخدام أسلوب درجة في ) α =0.05(عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

محافظات الضفة العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في  ممارسةالهندسة اإلدارية في 

في  رقابةال مجال، في الخبرة اإلداريةت، وفق متغير من وجهة نظر المديرين والمديرا ،الغربية

أكثر من (، وأصحاب الخبرة )سنوات 5أقل من (، بين أصحاب الخبرة ضوء الهندسة اإلدارية

 ).سنوات 10أكثر من (، ولصالح أصحاب الخبرة )سنوات 10

  )19(  الجدول

اإلدارية، في مجال االتصال للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الخبرة " شيفيه" نتائج اختبار

  .في ضوء الهندسة اإلدارية

  سنوات 10أكثر من   سنوات 10- 5 سنوات 5أقل من  الخبرة اإلدارية

  *0.1490-  0.0780-   سنوات 5أقل من 

  0.0710-     سنوات 5-10

       سنوات 10أكثر من 
  )  α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  ):19(يتضح من الجدول 

استخدام أسلوب درجة في  )α =0.05(عند مستوى الداللةجود فروق ذات داللة إحصائية و -

محافظات الضفة العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في  ممارسةالهندسة اإلدارية في 

في  تصالاال مجال، في الخبرة اإلداريةالغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير 

أكثر من (، وأصحاب الخبرة )سنوات 5أقل من (، بين أصحاب الخبرة اإلداريةضوء الهندسة 

 ).سنوات 10أكثر من (، ولصالح أصحاب الخبرة )سنوات 10
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  )20(  الجدول

للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الخبرة اإلدارية، في الدرجة الكلية " شيفيه" نتائج اختبار

  .استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية

  سنوات 10أكثر من   سنوات 10- 5 سنوات 5أقل من  لخبرة اإلداريةا

  *0.1218-  0.0786-   سنوات 5أقل من 

  0.0432-     سنوات 5-10

       سنوات 10أكثر من 
  )  α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  ):20(يتضح من الجدول 

استخدام أسلوب درجة في  )α =0.05(عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

محافظات الضفة العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في  ممارسةالهندسة اإلدارية في 

الخبرة اإلدارية، بين أصحاب الخبرة من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير  ،الغربية

أكثر (الخبرة ، ولصالح أصحاب )سنوات 10أكثر من (، وأصحاب الخبرة )سنوات 5أقل من (

 ).سنوات 10من 

  :الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية . 4

  :ونصت الفرضية الرابعة على

ــة    تال  ــتوى الدالل ــد مس ــائية عن ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف   )α =0.05(وج

العمليـات اإلداريـة فـي     ممارسـة درجة اسـتخدام أسـلوب الهندسـة اإلداريـة فـي      في 

ــة فــي محافظــات الضــفة ا ــةالمــدارس الحكومي مــن وجهــة نظــر المــديرين ، لغربي

 .مستوى المدرسةتعزى لمتغير  ،والمديرات

اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي                ولفحــص هــذه الفرضــية اســتخدمت الباحثــة 

)One-Way ANOVA(تائج الجدولين  ، ون)تبين ذلك) 22(و)  21.  
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  )21(الجدول 

استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية درجة  لمجاالت ،ةواالنحرافات المعياري ،المتوسطات الحسابية

من وجهة  ،العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربيةممارسة في 

  .مستوى المدرسةمتغير  وفق ،نظر المديرين والمديرات
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مستوى المدرسة  المجال

التخطيط في ضوء 

  لهندسة اإلداريةا

 0.47 4.12 138 ثانوي

 0.45 4.02 235 أساسي

 0.49 4.02 56 ثانوي وأساسي

 0.46 4.05 429  المجموع

التنظيم في ضوء 

  الهندسة اإلدارية

 0.43 3.83 138 ثانوي

 0.46 3.87 235 أساسي

 0.41 3.82 56 ثانوي وأساسي

 0.44 3.85 429  المجموع

في ضوء  وجيهالت

  ندسة اإلداريةاله

 0.46 3.93 138 ثانوي

 0.47 3.90 235 أساسي

 0.50 3.91 56 ثانوي وأساسي

 0.47 3.91 429  المجموع

في  متابعة والتقويمال

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.38 4.27 138 ثانوي

 0.42 4.27 235 أساسي

 0.49 4.34 56 ثانوي وأساسي

 0.42 4.28 429  المجموع

ضوء  الرقابة في

  الهندسة اإلدارية

 0.40 4.21 138 ثانوي

 0.43 4.16 235 أساسي

 0.42 4.22 56 ثانوي وأساسي

 0.42 4.19 429  المجموع

االتصال في ضوء 

  الهندسة اإلدارية

 0.42 3.84 138 ثانوي

 0.49 3.90 235 أساسي

 49. 3.84 56 ثانوي وأساسي

 0.47 3.87 429  المجموع

في  اتخاذ القرار

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.50 3.97 138 ثانوي

 0.46 4.05 235 أساسي

 0.49 3.99 56 ثانوي وأساسي

 0.48 4.02 429  المجموع
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  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى المدرسة  المجال

الدرجة الكلية 

ستخدام أسلوب ال

   الهندسة اإلدارية 

 0.33 4.03 138 ثانوي

 0.35 4.02 235 أساسي

 0.35 4.02 56 ثانوي وأساسي

  340. 4.02 429 المجموع

  )22(الجدول 

استخدام أسلوب الهندسة في درجة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق 

العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة ممارسة اإلدارية في 

 .مستوى المدرسةمتغير  وفق ،ظر المديرين والمديراتمن وجهة ن، الغربية

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

في  تخطيطال

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.451 2 0.902  بين المجموعات

  2130.  426  90.830  خالل المجموعات 0.122 2.115

    428  91.732  المجموع

في ضوء  تنظيمال

  الهندسة اإلدارية

 0.076 2 0.152  بين المجموعات

  1950.  426  82.860  خالل المجموعات 0.676 0.392

    428  83.012  المجموع

في ضوء  وجيهالت

  الهندسة اإلدارية

 0.038 2 0.077  بين المجموعات

  2210.  426  94.261  خالل المجموعات 0.841 0.173

    428  94.338  لمجموعا

 متابعة والتقويمال

في ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.105 2 0.210  بين المجموعات

  1750.  426  74.527  خالل المجموعات 0.549 0.600

    428  74.737  المجموع

في ضوء  رقابةال

  الهندسة اإلدارية

 0.131 2 0.262  بين المجموعات

  1750.  426  74.420  خالل المجموعات 0.473 0.749

    428  74.682  المجموع

في  تصالاال

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.176 2 0.351  بين المجموعات

  2210.  426  94.179  خالل المجموعات 0.452 0.795

    428  94.531  المجموع

في  اتخاذ القرار

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.299 2 0.598  بين المجموعات

  2290.  426  97.605  ل المجموعاتخال 0.272 1.305

    428  98.203  المجموع
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  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

الدرجة الكلية 

ستخدام أسلوب ال

الهندسة اإلدارية 

 0.001 2 0.002  بين المجموعات

  1190.  426  50.598  خالل المجموعات 0.992 0.008

    428 50.600  المجموع

  )  α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 22(يتضح من الجدول 

)0.05= α ( العمليات اإلدارية في ممارسة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في درجة في

من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير ،فظات الضفة الغربيةمحاالمدارس الحكومية في 

  .مستوى المدرسة

  :الخامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية . 5

  :ونصت الفرضية الخامسة على

ــة    تال  ــتوى الدالل ــد مس ــائية عن ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف  )α =0.05(وج

اإلداريـة فـي   العمليـات   ممارسـة درجة اسـتخدام أسـلوب الهندسـة اإلداريـة فـي      في 

ــة ــة فــي محافظــات الضــفة الغربي مــن وجهــة نظــر المــديرين  ،المــدارس الحكومي

 .التخصصتعزى لمتغير  ،والمديرات

 Independent T-testلمجموعتين مستقلتين " ت"ولفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار 

  .تبين ذلك) 23(ونتائج الجدول 
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  )23(الجدول 

درجة استخدام أسلوب الهندسة لفحص داللة الفروق في  ،ستقلتينلمجموعتين م" ت"نتائج اختبار 

من  ،العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربيةممارسة اإلدارية في 

  .التخصصتبعا لمتغير  ،وجهة نظر المديرين والمديرات

  المجال

علوم طبيعية

 )155=ن(

  علوم إنسانية 

 قيمة ت )274=ن(
  مستوى

 لداللةا 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

التخطيط في ضـوء الهندسـة   

 .اإلدارية
4.04 0.48 4.06 0.45 0.494 0.622 

التنظيم فـي ضـوء الهندسـة    

 .اإلدارية
3.85 0.42 3.85 0.45 0.140 0.889 

التوجيه فـي ضـوء الهندسـة    

 .اإلدارية
3.90 0.45 3.91 0.48 0.350 0.726 

تقـويم فـي ضـوء    المتابعة وال

  .الهندسة اإلدارية
4.25 0.43 4.29 0.41 0.965 0.335 

الرقابة فـي ضـوء الهندسـة    

  .اإلدارية
4.16 0.41 4.20 0.42 0.891 0.373 

االتصال في ضـوء الهندسـة   

  .اإلدارية
3.85 0.44 3.89 0.48 0.914 0.361 

اتخاذ القرار في ضوء الهندسة 

  .اإلدارية
3.98 0.47 4.04 0.49 1.210 0.227 

الدرجة الكلية الستخدام أسلوب

  .الهندسة اإلدارية
4.00  0.33  4.03  0.35  0.879  0.380  

  ).427(درجات حرية )  α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة، و* 

 عنـد مسـتوى الداللـة   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 23(يتضح من الجدول 

)0.05= α ( العمليـات اإلداريـة فـي     ممارسةب الهندسة اإلدارية في درجة استخدام أسلوفي

تعـزى   ،من وجهة نظر المديرين والمـديرات  ،المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

  .تخصصلمتغير ال
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  :السادسةالنتائج المتعلقة بالفرضية . 6

  :ونصت الفرضية السادسة على

درجة استخدام أسـلوب  في   )α =0.05(لة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالتال 

العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية فـي محافظـات الضـفة    ممارسة الهندسة اإلدارية في 

 .موقع مديرية التربية والتعليمتعزى لمتغير  ،من وجهة نظر المديرين والمديرات،الغربية

  ،)One-Way ANOVA(ألحادي اختبار تحليل التباين اولفحص هذه الفرضية استخدمت الباحثة 

  .تبين ذلك) 25(و)  24(تائج الجدولين  ون

  )24(  الجدول

استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية درجة  لمجاالت ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية

من وجهة  ،العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربيةممارسة في 

  .موقع مديرية التربية والتعليممتغير  وفق ،ن والمديراتنظر المديري

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد موقع المديرية  المجال

التخطيط في 

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.47 4.07 215 شمال

 0.57 4.04 73 وسط

 0.39 4.03 141 جنوب

 0.46 4.05 429  المجموع

في  نظيمالت

ضوء الهندسة 

  داريةاإل

 0.44 3.86 215 شمال

 0.47 3.81 73 وسط

 0.42 3.85 141 جنوب

 0.44 3.85 429  المجموع

في  وجيهالت

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.46 3.96 215 شمال

 0.51 3.81 73 وسط

 0.46 3.88 141 جنوب

 0.47 3.91 429  المجموع

 متابعة والتقويمال

في ضوء 

الهندسة 

  اإلدارية

 0.41 4.33 215 شمال

 0.44 4.19 73 وسط

 0.40 4.24 141 جنوب

 0.42 4.28 429  المجموع
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  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد موقع المديرية  المجال

في  رقابةال

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.41 4.21 215 شمال

 0.48 4.14 73 وسط

 0.39 4.17 141 جنوب

 0.42 4.19 429  المجموع

في  تصالالا

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.47 3.90 215 شمال

 0.50 3.85 73 وسط

 0.46 3.84 141 جنوب

 0.47 3.87 429  المجموع

في  اتخاذ القرار

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.48 4.00 215 شمال

 0.54 4.07 73 وسط

 0.44 4.03 141 جنوب

 0.48 4.02 429  المجموع

الدرجة الكلية 

ام ستخدال

أسلوب الهندسة 

   اإلدارية 

 0.33 4.05 215 شمال

 0.42 3.99 73 وسط

 0.32 4.01 141 جنوب

  0.34 4.02 429 المجموع

وقد ارتأت الباحثة تقسيم مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربيـة حسـب   

, وقباطيـة , وطوبـاس , وسـلفيت , وجنوب نابلس, نابلس( موقعها الجغرافي إلى شمال وتضم 

جنوب )  وأريحا, وضواحي القدس, والقدس, رام اهللا(وسط وتضم ) وقلقيلية , وطولكرم, وجنين

  ).وجنوب الخليل, والخليل, وشمال الخليل, بيت لحم(وتضم 

  

 )25(  الجدول

استخدام أسلوب الهندسة في درجة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق 

من ، العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربيةممارسة  اإلدارية في

 .موقع مديرية التربية والتعليممتغير  وفق ،وجهة نظر المديرين والمديرات

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

في  تخطيطال

ضوء الهندسة 

  داريةاإل

 0.056 2 0.113  بين المجموعات

  2150.  426  91.620  خالل المجموعات 0.770 0.262

    428  91.732  المجموع
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  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

في ضوء  تنظيمال

  الهندسة اإلدارية

 0.075 2 0.150  بين المجموعات

  1950.  426  82.862  خالل المجموعات 0.680 0.386

    428  83.012  المجموع

في ضوء  وجيهالت

  الهندسة اإلدارية

 0.716 2 1.433  بين المجموعات

  2180.  426  92.905  خالل المجموعات 0.038* 3.285

    428  94.338  المجموع

 متابعة والتقويمال

في ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.721 2 1.442  موعاتبين المج

  1720.  426  73.295  خالل المجموعات 0.016* 4.191

    428  74.737  المجموع

في ضوء  رقابةال

  الهندسة اإلدارية

 0.144 2 0.288  بين المجموعات

  1750.  426  74.393  خالل المجموعات 0.439 0.825

    428  74.682  المجموع

في  تصالاال

ضوء الهندسة 

  يةاإلدار

 0.157 2 0.314  بين المجموعات

  2210.  426  94.217  خالل المجموعات 0.492 0.710

    428  94.531  المجموع

في  اتخاذ القرار

ضوء الهندسة 

  اإلدارية

 0.143 2 0.287  بين المجموعات

  2300.  426  97.916  خالل المجموعات 0.536 0.624

    428  98.203  المجموع

الدرجة الكلية 

ستخدام أسلوب ال

الهندسة اإلدارية 

 0.131 2 0.262  بين المجموعات

  1180.  426  50.338  خالل المجموعات 0.331 1.108

    428 50.600  المجموع

  )  α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  •
  

عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 25(يتضح من الجدول 

)α=0.05 ( العمليات اإلدارية في  ممارسةاستخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في درجة في

محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير المدارس الحكومية في 

والتعليم، في مجاالت التخطيط في ضوء الهندسة اإلدارية، والتنظيم في موقع مديرية التربية 

دارية، والرقابة في ضوء الهندسة اإلدارية، واالتصال في ضوء الهندسة ضوء الهندسة اإل
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ستخدام أسلوب الهندسة الدرجة الكلية ال اإلدارية، واتخاذ القرار في ضوء الهندسة اإلدارية، و

عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  إلى) 25(، بينما يشير الجدول اإلدارية

)α=0.05 ( العمليات اإلدارية في ممارسةتخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في اسدرجة في

محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير المدارس الحكومية في 

 المتابعة والتقويمفي ضوء الهندسة اإلدارية، و  التوجيه يوالتعليم، في مجالموقع مديرية التربية 

وقد تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنة البعدية، لمعرفة مصدر التباين ، يةفي ضوء الهندسة اإلدار

تبين و ،ضوء الهندسة اإلدارية ، و المتابعة والتقويمفي ضوء الهندسة اإلدارية وجيهالتمجالي في 

  .نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية) 27(، )26( الجداول

  )26(رقم  الجدول 

مقارنة البعدية بين متوسطات متغير موقع مديرية التربية والتعليم، في لل" شيفيه" نتائج اختبار

  .مجال التوجيه في ضوء الهندسة اإلدارية
  جنوب  وسط شمال موقع مديرية التربية والتعليم

  0.0800  *0.1527   شمال

  0.0726-     وسط

       جنوب
  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  ):26(يتضح من الجدول 

استخدام درجة في  )α =0.05(عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

محافظات العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في ممارسة أسلوب الهندسة اإلدارية في 

، موقع مديرية التربية والتعليممن وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير ، الضفة الغربية

 .، بين الشمال والوسط، ولصالح الشمالفي ضوء الهندسة اإلدارية يهوجالت مجالفي 
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  )27( الجدول 

للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير موقع مديرية التربية والتعليم، في " شيفيه" نتائج اختبار

  .مجال المتابعة والتقويم في ضوء الهندسة اإلدارية
  جنوب  وسط شمال موقع مديرية التربية والتعليم

  *0.0928  *0.1449   شمال

  0.0521-     وسط

       جنوب
  )  α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

  ):27(يتضح من الجدول 

اسـتخدام أسـلوب   درجة في  )α =0.05(عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

محافظـات الضـفة   فـي   العمليات اإلدارية في المدارس الحكوميةممارسة الهندسة اإلدارية في 

، فـي  موقع مديرية التربية والتعلـيم من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير  .الغربية

 .، بين الشمال، والوسط، ولصالح الشمالفي ضوء الهندسة اإلدارية متابعة والتقويمال مجال

أسـلوب   استخدامدرجة في  )α =0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

محافظـات الضـفة   العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في  ممارسة الهندسة اإلدارية في 

، فـي  موقع مديرية التربية والتعلـيم من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير  ،الغربية

 .، بين الشمال والجنوب، ولصالح الشمالفي ضوء الهندسة اإلدارية متابعة والتقويمال مجال

م ذاتي للبيئة المدرسية باستخدام مصـفوفة  يعمل تقي محاولة بناء استراتيجية من خالل :ثالثاً

  )SWOT Analysis(التحليل الرباعي

 وذلك من خالل تحليل أدب الدراسـة والنظـرة    ،قامت الباحثة بمحاولة بناء استراتيجية

ميدانيـة، و مقابلـة ذوى   الدراسـة ال  ومن خالل االسترشاد بنتـائج  ،الفاحصة للواقع التربوي

ألنه وجد نجاح أي عملية تعليمية يعتمـد علـى   , االختصاص ومن لهم عالقة بالبيئة المدرسية 

ذاتياً،  ومدى تقديم الخـدمات التربويـة، لمواجهـة احتياجـات      وتقييمها ،البيئة التعليميةتحديد 

  .المستفيدين
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، أنه يتوجب على المدرسـة أن  )   Leslesy Saunders،1998( وهذا ما أكدته مقالة سوندرز 

تقيم نفسها ذاتياً، حيث اعتبرت هذا العمل من أولويات السياسة التعليمية اإلنجليزية التي يجب أن 

  ). 2006الوارد عند أبو لبدة، ( تحذو حذوها جميع المدارس في انجلترا 

ديد مسـتقبل  تح يعد تحديد بيئة الجودة الحالية خطوة مهمة في ، )2008(الهاللي  ذكريو

الجودة والنوعية في أي مؤسسة، وتعد طريقة التقييم الذاتي أفضل الطرق لتحديد البيئة الحاليـة،  

ويتضمن التقييم الذاتي اتجاهات العاملين داخل المؤسسة، وكذا العمالء الداخليين والخـارجيين،  

عية لتقييم فعاليـة  وعند تصميم أداة لقياس جودة الخدمات، يجب أن تتضمن هذه األداة أقسام فر

التدريس في قاعات الدروس، ونظم التعليم، ونظم الـدعم األكـاديمي، ونظـم الـدعم اإلداري،     

القيـادة، والتحليـل،   : ويتضمن كل قسم من هذه األقسام مجموعة من األمثلة تغطي أمورا مثـل 

هتمامـات  والتخطيط، وتنمية المصادر البشرية،وإدارة العملية التربوية، ونتـائج التحصـيل وا  

  .الطالب

وترى الباحثة، وباعتبار الهندسة اإلدارية منهاج حياة داخل المؤسسات الخدمية  ومنهـا  

كما وهي تعد  أيضـاً شـاملة،   , وثورة جذرية على األساليب التقليدية وغير المجدية , التعليمية

خليـة  والبيئـة الدا , الطـالب كمـدخالت وكمخرجـات    , تشمل كل جوانب العمليات التعليمية 

كما و يعتبر  نجاح تحقيقها من مرتكـزات  , ومستويات األداء , والبرامج التعليمية , والخارجية 

لذا نسعى في هذه الدراسة إلى االسـتفادة مـن هـذا    , اإلدارة المدرسية المستقبلية التي ننشدها 

على المركزيـة  المدخل الذي يعتبر من مداخل التطوير اإلداري في توفير اإلدارة الذاتية القائمة 

, والتي تضمن قرارات عالية الجودة و تهدف إلى أسلوب التقويم الذاتي داخل المدرسة , القرار 

كما ويهدف تطبيقها في المؤسسات التربوية إلى تعزيز دور المشـاركة المجتمعيـة، وتحسـين    

  .وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية والديمقراطية, وتطوير العمل داخل المدرسة 

ن هنا يتضح مدى احتياج المجتمع الفلسطيني بصفة عامـة، والمؤسسـات التعليميـة    وم

بصفة خاصة، إلى إدارة واعية رشيدة تتفهم أثر المتغيرات العالمية، والمحلية، على أدائها وتتبنى 

  :استراتيجية جديدة  تتمثل مراحلها  في
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   (  STEEP  )تحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في المدرسة _

  

  

  

  

  

  

  

  )2004, خليفة (

  الذاتي ميتم تحليل األبعاد البيئية من خالل التقيي,  وتحليل األبعاد البيئية_  

من حيث نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات، والمخاطر فـي المدرسـة، أي   

  ). SWOT Analysis(سة  مصفوفة  التحليل الرباعي  للمدر

يعد من النماذج شائعة االستخدام عند إعداد تصـور   ، (SWOT Analysis ) أنموذج 

والتي تمر بعدة مراحل متتالية ومرتبة تصـل أحـداها إلـى     , للقرارات ذات البعد االستراتيجي 

مكون مـن أربـع   وھو , Weihrich  &( Koontz( األخرى، وهو من تصميم كونتز وهيرش 

  الفرص المتاحة , )  Weaknesses( ونقـاط الضـعف   , )  Strengths(نقاط القوة : اتكلم

(Opportunities)   , ة (التھديدات دد المنظم ويتمتع األنموذج , )   Threats) ( المخاطر التي تھ

نوعيـة القـرار    يعود بالنفع علـى  ي سذوالفاعلية وال ،والمرونة ،والتحليل ،والعمق، بالوضوح

سواء ما يمثل نقـاط  ,  اتخاذه خالل تعرف الظروف المحيطة بالمنظمة داخلياً وخارجياًالمطلوب 

أم , على أنه فرصة يجـب اإلفـادة منهـا    أم ما يمكن النظر إليه  , قوة أم ما يمثل نقاط ضعف

  )   2006المعايطة، (مخاطر وتهديدات يجب على متخذ القرار مواجهتها واالعتراف بها 

 

  العوامل الداخلية المؤثرة في المدرسة   العوامل الخارجية المؤثرة في المدرسة 

 Social (S ( االجتماعية               االجتماعية

  Technical(T (الفنية                 الفنية 

  Economic )(E االقتصادية           االقتصادية 

  Educational E ) ( التربوية        التربوية 

  Political (P (السياسية              السياسية 
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W  

Weaknesses  
  قاط ضعف في المدرسة ن

  

 
S 

Strengths  نقاط القوة في
  المدرسة 

T  
Threats  

التھديدات التي تتعرض لھا 
 المدرسة

O 
Opportunities  

 الفرص المتاحة في المدرسة 

تسهم مصفوفة التحليل الرباعي في إحداث نقلة نوعية في عملية التخطيط والعمـل  كما 

وحـل    ،وزيـادة الفاعليـة  ، وتحسـين األداء ، يريالتغوإحداث  ،على تطوير اإلدارة المدرسية

  .المشكالت

 ،والدراسـة الميدانيـة   ،والمعايشة للواقـع  ،ومن خالل المالحظة المباشرةتشير الباحثة 

لمدرسة كوحدة للتطوير ا( ، واالطالع على التجربة الفلسطينية ،والمقابالت الشخصية في الميدان

   :ة يمكن تحليل األبعاد البيئة للمدرسة كالتاليوالتقييم الذاتي للمدرس، )التربوي 

  نقاط القوة  متمثلة في البيئة الداخلية للمدرسة  :أوالً

  .في بعض المدارس،وخاصة الثانوية فيها توافر مراكز للمصادر ومختبرات للحاسوب -

تستحث وزارة التربية والتعليم العالي سلسلة من الخطـط التطويريـة لإلصـالح والتطـوير      -

 وقانون الطفل الفلسطيني المعـدل , والخطة الخمسية الثانية  ،الخطة الخمسية األولى( لتربويين ا

  ).2005, وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ( ، ) 2005

   .وجود بعض  الكفاءات البشرية المتخصصة في  المدارس -

  .تفويض بعض الصالحيات اإلدارية  لبعض المدارس المدارة ذاتياً -
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, المدرسة وحدة للتطوير التربوي( تبنى الوزارة مشاريع للتجديد  في اإلدارات المدرسية منها ت-

التقييم الذاتي للمدرسة وعن طريق الدورات مثل حوسبة المعلومات ودورة انتل , المتابعة الشاملة

  ).  2009, مسيرة التربية والتعليم العالي (،  )2004خليفة، (، )في التعليم

  لمدارس مع مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر توأمة ا -

  :نقاط الضعف  متمثلة في البيئة الداخلية للمدرسة :ثانياً

ووجود مفارقة بين ما تعلنه رسـالة المدرسـة ومـا      .ورسالة المدرسة ،عدم وضوح رؤية -

  .تمارسه بالفعل

  .)ومصادر المعلومات, المكتبات ( ضعف الموارد التعليمية  -

  . دة أعداد الطلبة في المدرسةزيا -

  .أو الرسوب المتكرر ،أو العمل ،التسرب من المدرسة بسبب الزواج المبكر -

والهبـات   ،واعتماد  المدرسة في التمويل علـى رسـوم الطلبـة    ،محدودية مصادر التمويل -

  .وتباين وتعقد االجراءات اإلدارية،وعدم التفويض ،المركزية الشديدة الخارجية

 ذلك وبالتالي أدى، والعمليات اإلدارية ،الفهم الكامل والواعي لمداخل التطوير التربويغياب  -

   .إلى تذبذب اإلدارة المدرسية في تحقيق أهدافها

  غياب التخطيط االستراتيجي السليم  -

والتسـرب  ،والخوف،ومنها عدم االنضباط المدرسي، انتشار المشكالت السلوكية في المدارس -

وزارة التربية والتعلـيم العـالي   (، )2003دروزة، ( ور في إطار ديمقراطي سليموصعوبة التحا

  ).2009, األحمد(، )2009, أبو علي(، )2009, غنام(، )2008, أبو كشك(، )2005,الفلسطينية

  :الفرص المتاحة في البيئة الخارجية للمدرسة :ثالثاً 
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الوكالة االمريكيـة  , ومؤسسة أمان, والينسك( جية مثلاإلشراف والدعم من قبل الجهات الخار - 

   ). األمديست, وأنيرا  ،واليونسف, للتنمية الدولية

والمجـالس البلديـة    ة المجتمعية ومجالس األباء واألمهات والجامعـات الفلسـطينية  المشارك -

   .والقروية

التعلـيم  اإلختبارات الوطنيـة و (منها  ، ووضبط النوعية ،المشاريع المؤدية إلى تحديث التعليم -

  .)التقني

في المدارس مـن خـالل برنـامج     ،والمتابعة ،اهتمام الوزارة المتزايد بإدخال نظام التخطيط -

   .لتنمية مهارات القيادات لدى مديري المدارساالستراتيجي،   طالتخطي

   ).2009مسيرة التربية والتعليم،  ( الدعم المالي من قبل الدول المانحة مثل بنك التنمية األلماني-

   :والتهديدات المتمثلة في البيئة الخارجية رالمخاط :رابعاً

  واالنقسامات الداخلية  ،الظروف السياسية غير المستقرة في حياة الشعب الفلسطيني-

  .ضعف الموارد المالية الحكومية-

  .التذبذب في سلم رواتب المعلمين-

  .غزو المدارس الخاصة واالتجاه نحو الخصخصة-

  .ال تتغير بتغير الحكومات ،وجود سياسات عامة ثابتةى إل االفتقار -

  .نتيجة التنقالت اإلدارية في المدرسة ،مستقرةالالحركة اإلدارية غير -

، إدارة  و الهندسـة اإلداريـة  ،الجودة الشـاملة  ، عدم فهم المديرين لمداخل التطوير اإلداري-

  ).2009, أبو علي( ، ) 2009 وحدة الجودة، جامعة النجاح،(، ) 2009الطيطي، (المعرفة  
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لممارسة العمليات اإلدارية، باستخدام اسـلوب الهندسـة اإلداريـة فـي     تصور مقترح :رابعاً

  .المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

, والدراسات السابقة، والدراسة الميدانيـة   ،طار النظرياإلفي ضوء ما تم عرضه في 

العمليات اإلدارية باستخدام أسلوب  لممارسة  ،تصور مقترحمحاولة وضع توصلت الباحثة إلى 

  :ويسير وفق اآلتي, الهندسة اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية 

  :أوالً أهداف وركائز التصور المقترح

وتحقيق ذاته،عنصر أسـاس  ) والمجتمع المحلي , و أولياء األمور ,الطالب ( إرضاء المستفيد  -

  .ي عملية التحسين والتطويرف

المدرسية من تخطيط، وتنظيم،  وتوجيه، وتقويم، ومتابعة،واتصـال،   ةجودة العمليات اإلداري -

  .ورقابة، واتخاذ قرار

  .اعتبار التعليم مشروعاً خدماتياً، تعمل مؤسسساته التعليمية على تلبية احتياجات سوق العمل -

  .يجاد المجتمع المتعلمالضمان الوحيد إل, التعليم للجميع  -

  . توفير إدارة مدرسية تتبنى االتجاهات الحديثة في العمل اإلداري -

التوازن بين الغايات واألهداف، وبين التحفيز الجوهري الداخلي  والتحفيز المادي الخـارجي   -

  .مسالة في غاية األهمية لضمان الجودة والنوعية

  ثانياً آليات ومنطلقات التصور المقترح 

تحسين األداء اإلداري يتطلب تطبيق الهندسة اإلدارية، ألنها مدخل مـن مـداخل التطـوير     -

  .التربوي

  .تعزيز الشراكة في تحقيق التحسين والتطوير -

  .توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفاعلية -
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  .السعي نحو تحقيق الالمركزية، واإلدارة الذاتية في األداء المدرسي -

والمساءلة والمشاركة في اتخاذ , تفويض السلطة ( ئة مدرسية قائمة على عدة مبادئ توفير بي -

  ) القرارات 

  .تفعيل دور المشاركة المجتمعية -

  .تحسين مستوى أداء المديرين، والمديرات، من خالل المراجعة الدورية لألداء اإلداري -

، والمشـاركة، فـي صـنع    منح بعض الصالحيات لمديري المدارس في التخطيط، والتقويم -

  .القرارات التربوية

دعم االتصال، والتواصل على كافة المستويات، وتوفير قاعدة بيانات تتضمن سـهولة تبـادل    -

  المعلومات 

  .باستخدام أسلوب الهندسة اإلدارية ،ثالثاً  الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة

  : رية كاآلتيتتمثل ممارسات مدير المدرسة في ضوء الهندسة اإلدا -

  .تدعيم الثقافة المدرسية من خالل نشر الوعي التربوي -

  .إقناع المعلمين بأهمية التغيير التربوي -

  )و صنع القرار التربوي , حل المشكالت ( , تدريب المعلمين على المهارات التربوية  - 

  .تفعيل الرقابة الدورية في المدرسة -

  .انجازاتهماستثمار الموارد البشرية وتقدير  -

  .تبني مبدأ التخطيط اإلستراتيجي-

  . التركيز على أولويات العمل التربوي، وتحقيق أهداف المدرسة -

  .الحرص على تحقيق االنضباط، وااللتزام بالعمل -
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  .تشكيل فريق عمل في المدرسة -

  .تعزيز التعلم الذاتي المستمر لدى المعلمين،  بهدف تحسين األداء المدرسي -

  .م الحوار البناء لتحقيق المأسسةتدعي -

  . تبسيط اإلجراءات اإلدارية، والفنية في المدرسة -

  .تشجيع المعلمين،والطالب على إيجاد حلول مبتكرة لمشكالت العمل التي تواجههم -

  .االبتعاد عن النمطية في العمل اإلداري -

تشجيعهم على تحمل المسؤولية ،وحوافز إضافية للمعلمين، الذين يتم تمكينهم لةوضع نظام مكافأ-

  .وتحفيزهم على اإلبداع واالبتكار

  .تبني مفاهيم التفويض، ونقل السلطة، والمشاركة كمفاهيم حديثة الستخدام الهندسة اإلدارية -

  .عقد عدة لقاءات دورية، وتحديد جداول أعمالها، وتوثيق األنشطة-

  .في األداءتحليل البيئة المدرسية وتحديد نقاط القوة والضعف  -

  متطلبات تنفيذ التصور المقترح  :رابعاً

  : تتمثل متطلبات تنفيذ التصور المقترح باآلتي -

  .تغيير النمط اإلداري السائد،والقائم على تقسيم العمل بين أفراد يديرون العمل وآخرون ينفذونه-

  .التربويتعديل معاير اختيار مديري المدارس،بحيث تتالئم مع أسس التطوير والتجديد -

وضع آليات لمشاركة مديري المدارس في اللجان المكلفة في مديريات التربية والوزارة مثـل  -

  .لجان التعيين والنقل

التطبيق الفعال لمبدأ المركزية اإلدارة المدرسية، وضرورة تأهيل المدرسة ألن تصبح قـادرة  -

  .ذاتياً، ومهنياً،على إدارة مواردها المالية بصورة ذاتية
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دريب مديري المدارس على تبني االتجاهات الحديثة في اإلدارة المدرسية، ومنهـا الهندسـة   ت -

  .اإلدارية وتوفير مراكز للتدريب

تشكيل فريق للهندسة اإلدارية وتدعيم العالقات اإلنسانية، والتنظيميـة، بـين المعلمـين فـي     -

  .المدرسة

ريب، والكفـاءة،من خـالل إلحـاق    توفير كادر تعليمي على درجة عالية من التأهيل، والتـد -

  . المديرين بدورات تدريبية

  :معوقات تنفيذ التصور المقترح :خامساً

  .المدارس بسبب اعتماد المدارس على معونات الطلبةالقصور المالي في -

  .تخوف مديري المدارس من التجديد، والتغيير، وإتباعهم للنمطية في العمل اإلداري-

  .رمة التي تفرضها الوزارة على المدارسالقوانين اإلدارية الصا-

  . ةالتزام مديري المدارس بتنفيذ روح القانون خوفاً من تعرضهم للمساءلة القانوني-

  .عدم وجود توصيف للوظيفة اإلدارية-

  .ظهور الحركة االنتقالية المتكررة لمديري المدارس-

جال التحـديث، والتطـوير   عدم امتالك مديري المدارس مهارة االستبصار، وبعد النظر في م-

  .وتحديد أولويات، واحتياجات استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية

  .ضعف ادارك مديري المدارس، بأهمية العمليات اإلدارية ودورها في تحسين العمل اإلداري-

  سادساً طرق التغلب على معوقات تنفيذ التصور المقترح 

  .ياً، وتحفيزهم على االبتكار واإلبداعتأهيل مديري المدارس تأهيالً  تربوياً، ومهن-
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  .االعتماد على المقدرة الوظيفية في الترقية بدالً من معيار األقدمية-

  .  تعديل األنماط السلوكية للعاملين في كافة المستويات-

  .زيادة وعي الوزارة، بأهمية الهندسة اإلدارية كاتجاه من اتجاهات الفكر اإلداري المعاصر-

  .لوجيا المعلومات في مجال اإلدارةاستخدام تكنو-
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج
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  الفصل الخامس

  النتائج ةمناقش

كما ويعرض , وتفسيرها , ئج التي توصلت إليها الدراسة ايتناول هذا الفصل مناقشة النت

 والتي هدفت التعرف إلى درجة استخدام أسـلوب الهندسـة  , التوصيات التي انبثقت عن الدراسة

من  ،في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية اإلداريةالعمليات  ممارسةفي  اإلدارية

والخبرة , والمؤهل العلمي, الجنس (أثر متغيرات إلى والتعرف , وجهة نظر المديرين والمديرات

علـى درجـة   ، )وموقع مديرية التربيـة والتعلـيم  , والتخصص , ومستوى المدرسة ,  اإلدارية

في المـدارس الحكوميـة فـي     اإلداريةالعمليات  ممارسةفي  اإلداريةدام أسلوب الهندسة استخ

  .من وجهة نظر المديرين والمديرات،محافظات الضفة الغربية

ولتحقيق ذلك تم إجراء الدراسة على عينة متيسرة من مـديري ومـديرات المـدارس      

وبعد عملية جمع  .ومديرة اًمدير) 429(وقد بلغت العينة  ،الحكومية في محافظات الضفة الغربية

، )SPSS(عولجت إحصائياً باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية  ،وتبويبها ،البيانات

   :وفيما يلي مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول  :أوالً

العمليات اإلدارية في المدارس  ممارسةي ما درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية ف

  من وجهة نظر المديرين والمديرات؟  ،الحكومية في محافظات الضفة الغربية

لكل  ،والنسب المئوية ،المتوسطات الحسابية الباحثة  استخدمت ،لإلجابة عن هذا السؤال

أن درجة استخدام  )9(, )7(, )6(, )3(أظهرت نتائج الجداول و, فقرة ولكل مجال وللدرجة الكلية

في المدارس الحكومية فـي محافظـات    اإلداريةالعمليات  ممارسةفي  اإلداريةأسلوب الهندسة 

التـي   ،من وجهة نظر المديرين والمديرات مرتفعة جداً على مجاالت الدراسـة ، الضفة الغربية

ـ في  والتقويم المتابعةاإلدارية، والتخطيط في ضوء الهندسة ( هم الباحثةتافترض وء الهندسـة  ض

وقـد  , )اإلداريةضوء الهندسة  في  اتخاذ القرارو ,اإلداريةضوء الهندسة في  الرقابةو, اإلدارية
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وصـلت النسـبة    إذ في المرتبة األولـى  اإلداريةجاء مجال المتابعة والتقويم في ضوء الهندسة 

 اإلداريةلهندسة في ضوء ا وجاء مجال الرقابة. %)85.6( المئوية الستجابة المبحوثين عليه إلى 

أمـا   .%)83.8(حيث وصلت النسبة المئوية الستجابة المبحوثين عليه إلـى  ، في المرتبة الثانية

وصلت النسبة المئوية إذ   ،في المرتبة الثالثةفقد جاء   اإلداريةمجال التخطيط في ضوء الهندسة 

 اإلداريةضوء الهندسة  وقد جاء مجال اتخاذ القرار في. %)81.0(الستجابة المبحوثين عليه إلى 

  .%)80.4( وصلت النسبة المئوية الستجابة المبحوثين عليه إلى إذ  ،في المرتبة الرابعة

 اإلداريةأن درجة استخدام أسلوب الهندسة ، )8(، )5(، )4(وكما أظهرت نتائج الجداول 

من وجهـة  ، في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية اإلداريةالعمليات  ممارسةفي 

التوجيـه فـي   (التي افترضتهم الباحثة   الدراسة نظر المديرين والمديرات مرتفعة على مجاالت

  ).و التنظيم في ضوء الهندسة اإلدارية ضوء اإلدارية، واالتصال في ضوء الهندسة اإلدارية،

حيث جاء مجال التوجيه في المرتبة الخامسة بالنسبة للدرجة الكلية حيث حصـل علـى   

، وهي مرتفعة بالنسبة للمجال الذي افترضته الباحثة،  أما مجال االتصال %) 78.2(ئوية نسبة م

إذ جاء في المرتبة السادسة بالنسبة للدرجة الكلية وحيث وصـلت النسـبة المئويـة السـتجابة     

وهي مرتفعة، وأما مجال التنظيم  حيث حصل على المرتبة السـابعة  %) 77.4(المبحوثين عليه 

وهي مرتفعة بالنسبة للدرجة الكلية وبذلك يكون %)  77.0(رجة الكلية وبنسبة مئوية بالنسبة للد

  ,مجال التنظيم أدنى مجال بالنسبة لمجاالت الدراسة تبعاً للدرجة الكلية 

 اإلداريةالدرجة الكلية لدرجة استخدام أسلوب الهندسة ، أن )10(وأظهرت نتائج الجدول 

من وجهـة   ،ي المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربيةف اإلداريةالعمليات  ممارسة  في

إذ وصلت النسبة المئوية الستجابة المبحوثين عليها ، نظر المديرين والمديرات كانت مرتفعة جداً

  . كما أظهرت النتائج تقارباً كبيراً في نسبة استجابة العينة على مجاالت الدراسة %)80.4(إلى 

تخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة  العمليات اإلدارية في وجاء ترتيب مجاالت درجة اس

المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات على النحو 

  : اآلتي
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  %)   85.6( مجال المتابعة والتقويم في ضوء الهندسة اإلدارية : المرتبة األولى 

  %)   83.8( في ضوء الهندسة اإلدارية  بةمجال الرقا: المرتبة الثانية 

  %)   81.6( في ضوء الهندسة اإلدارية  مجال التخطيط: المرتبة الثالثة 

  %)   80.4( مجال اتخاذ القرار في ضوء الهندسة اإلدارية :المرتبة الرابعة 

  % ) 78.2( مجال التوجيه في ضوء الهندسة اإلدارية : المرتبة الخامسة 

  ) 77.4( مجال االتصال في ضوء الهندسة اإلدارية : سة المرتبة الساد

  % ) 77.0( مجال التنظيم في ضوء الهندسة اإلدارية : المرتبة السابعة

، برضا المديرين، والمديرات عن أنفسهم، وعن أدائهـم  مثل هذه النتيجةتفسر الباحثة و

عدم رؤية مديري ومديرات للعمل اإلداري  وعن مدارسهم، وقد يرجع هذا، إلى التحيز الذاتي، و

 هم بممارسـات إلى حد مـا  وشخصية ، جود فعالية تنظيميةل وأ.  المدارس أوجه النقص في أدائهم

يتزايد باستمرار، وألنهم  يمتلكون جدية في تنفيـذ   اً إداري اًن هناك تطويرأ وأ, اإلداريةللعمليات 

امتالك بعـض المـدارس إلدارة   يضاف لذلك أيضاً، و. العمل اإلداري بسبب إدارتهم المركزية

 مدارة ذاتيـاً،  المدارس ال تُشكل هذهو .المعلومات اوتكنولوجي ،ذاتية قائمة على المركزية القرار

وقـد تسـتخدم   , إدارة الموارد البشرية والماليـة   جزء من تمتلك ، فهيوحدة ذاتية قائمة بذاتها

، ممـا  مدارسها بطريقة غير مباشرة في ليات اإلداريةالعمممارسة في  اإلداريةأسلوب الهندسة 

يعني أن هناك شبه إجماع لمديري ومديرات المدارس على أنه يوجد تحديث وتطوير للممارسات 

اإلدارية، وهذا الفهم يطمئن المهتمين باإلدارات المدرسية، إلى وجود وعي إداري، وأن هنـاك  

يمية،  باعتبار الطلبة  محـور  تركيزاً كبير لرؤية المدرسة حول تحسين نوعية المخرجات التعل

  .الرؤية المدرسية

إلى مستوى  يسترتق ،ً أن اإلدارات المدرسية الحكومية مستقبال كما ويبين واقع الدراسة

 , في جميع المدارس الحكوميـة   اإلداريةفي ممارسة العمليات  اإلداريةاستخدام أسلوب الهندسة 
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توفير جميع عناصر ومتطلبات اسـتخدام أسـلوب   إذا عملت وزارة التربية والتعليم العالي على 

 جالنتهـا ، للوزارة اًوحافز اًما خرجت به هذه الدراسة من نتائج  يعد طريق الهندسة اإلدارية ألن

، في حين يظهر تحليل األبعاد البيئية للمدرسة لتدعيم الثقافة المدرسية، هذه اإلستراتيجية الحديثة

(SWOT Analysis) المديرات لدورات على مزاولـة العمليـات اإلداريـة    احتياج المديرين و

واالقتداء بالنماذج اإلدارية الناجحة، وذلك لوجود مواطن ضعف في المدارس الحكومية  ومنهـا  

انتشار المشكالت التربوية في المدارس الحكومية، وغياب التخطيط االستراتيجي السليم، ووجود 

لتي تهدد المـدارس الحكوميـة مثـل الظـروف     بعض القضايا الحرجة والمخاطر والتهديدات ا

السياسية الغير مستقرة في حياة الشعب الفلسطيني، وضعف الموارد المالية الحكومية، واالتجـاه  

  . نحو الخصخصة

والتي أظهرت أن  ، )2008(مع دراسة الطنيجي  ، إلى حد ماواتفقت نتائج هذه الدراسة 

في دولـة اإلمـارات العربيـة     ،عالي والبحث العلميواقع التطوير اإلداري في وزارة التعليم ال

  . جداً اًالمتحدة كان بشكل عام مرتفع

درجـة  هناك والتي أظهرت أن ، ) 2007(مع دراسة الجوارنة وصوص أيضاً واتفقت 

  .التربوية والمدرسة في مجال اإلشراف واإلدارة ،إدارة التغييركبيرة في ممارسة 

أظهـرت الدراسـة أن مجـال اإلدارة    ، إذ ) 2009, بني عيسى( واختلفت مع دراسة 

وجاء هذا المجال الذي افترضه الباحث فـي   ،بدرجة متوسطة، جاء )م يتقيو, توجيهو, تخطيط (

والتي أظهرت أن درجة الكفـاءة   ، ) 2006, المعايطة(كما اختلف مع دراسة , المرتبة األخيرة

في ضوء واقـع  ، في وزارة التربية والتعليمالتي تتمتع بها اإلدارات التربوية الوسطى  اإلدارية

، ) 2006، داتاجـر (واختلفت مع دراسة ,  كانت منخفضة في جميع مجاالت اإلدارة، مدخالتها

   .بدرجة مقبولة اإلداريةأن الجامعات األردنية تطبق عملياتها القيادية  ،والتي أظهرت
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  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  :ثانياً

   :ئج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصهاالنتا

في درجة اسـتخدام  )  α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

في المدارس الحكومية فـي محافظـات    اإلداريةالعمليات ممارسة في  اإلداريةأسلوب الهندسة 

 .ير الجنسمن وجهة نظر المديرين والمديرات، تعزى لمتغ، الضفة الغربية

 Independentلمجموعتين مستقلتين " ت"اختبار ولفحص الفرضية استخدمت الباحثة 

T-test،   عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،)11(حيث أظهرت نتائج الجدول

في  اإلداريةالعمليات ممارسة في  اإلداريةفي درجة استخدام أسلوب الهندسة  )α =0.05(الداللة

ين والمديرات، تعزى من وجهة نظر المدير ،الحكومية في محافظات الضفة الغربية المدارس

) 0.05(لمتغير الجنس للدرجة الكلية وللمجاالت الفرعية، حيث كانت قيمة الداللة له أعلى من 

  .وبالتالي، تم قبول الفرضية للمجال الكلي وللمجاالت الفرعية

جابة بين الجنسين قد يعود إلى كال أن عدم وجود فروق في االستوترى الباحثة، 

يتبعون التعليمات والقوانين نفسها، المنصوص  ، حيث أنهموالمديرات، المديرين من الجنسين

كما أنهم يتلقون التدريب نفسه، لذلك فإن العمليات اإلدارية التي , عليها من وزارة التربية والتعليم

 معايير التوظيفليخضعون ديرين والمديرات كذلك فكل من المويمارسونها، غالباً ما تتشابه، 

  والفنية  اإلداريةكالعوامل المادية و, ويتعرضون لنفس العوامل السياقية, نفسها

بني و, ) 2009(الديحاني و, ) 2008(الخواجا  نتائج دراساتمع  وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة

  .ت اإلدارية، في تفوق الذكور على اإلناث في ممارسة العمليا)2009(عيسى 

   :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  والتي نصها

فـي درجـة     )α =0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   

في المـدارس الحكوميـة فـي     اإلداريةالعمليات  ممارسة في  اإلداريةاستخدام أسلوب الهندسة 
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 .والمديرات، تعزى لمتغير المؤهل العلمـي  من وجهة نظر المديرين ، محافظات الضفة الغربية

، )One-Way ANOVA( اختبار تحليل التباين األحـادي ولفحص الفرضية استخدمت الباحثة 

عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،)13(و)  12(تائج الجدولين  حيث أظهرت ن

في  اإلداريةالعمليات  مارسةمفي  اإلداريةفي درجة استخدام أسلوب الهندسة  )α =0.05(الداللة

من وجهة نظر المديرين والمـديرات، وفـق   ، المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية

، اإلداريـة والرقابـة   ،والمتابعة والتقويم ،التوجيهو ،متغير المؤهل العلمي، في مجاالت التنظيم

، وبالتالي ؛ فقد تـم  اإلداريةة ستخدام أسلوب الهندسالدرجة الكلية الو ،واتخاذ القرار ،واالتصال

ولصـالح حملـة   , التخطيطقبول الفرضية ولكن وجدت فروق في إجابات المبحوثين على مجال 

و يفسر هذا الفرق في أن أصحاب المؤهـل العلمـي األعلـى أكثـر     ، )من بكالوريوس علىأ(

ت العليا يزيـدهم  التحاقهم ببرامج الدراساو باإلضافة إلى ذلك فإن  , موضوعية في تقييم الواقع

وبالتالي يصبح لديهم قدرة على التطوير  ،على األمور من منظور علمياً، وحكماً واطالع اً،وعي

كما أن خريجي  حملة الدراسات العليا قد تعرضوا  لعدد من المساقات التي تتضـمن   اإلداري،

  .التخطيط بمستوياته وهذا ساعد في تحديث معارفهم المهنية

اتفقت مع دراسة فقد , الدراسات السابقةنتائج مع  ،ج الدراسة الحاليةوعند مقارنة نتائ

فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية  عدم وجودوالتي بينت  ،)2008(الخواجا 

ودرجة األهمية للعمليات المبحوثة تعزى للمؤهل , من حيث درجة التوفر ،لتقديرات العاملين

التي أظهرت وجود فروق في استخدام أنماط  ،)2003(لعناتي واختلفت مع دراسة ا .العلمي

  .اإلداري،  تعزى إلى المؤهل العلمي االتصال

   :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصها

فـي درجـة   )   α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة    

في المـدارس الحكوميـة فـي     اإلداريةعمليات ال ممارسة في  اإلداريةاستخدام أسلوب الهندسة 

 .اإلداريةمن وجهة نظر المديرين والمديرات، تعزى لمتغير الخبرة  ، محافظات الضفة الغربية
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 )α =0.05(عند مستوى الداللةأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية و

في المدارس  اإلداريةت العمليا ممارسة في اإلدارية، في درجة استخدام أسلوب الهندسة 

من وجهة نظر المديرين والمديرات، وفق متغير الخبرة ، الحكومية في محافظات الضفة الغربية

في حين كانت  .واتخاذ القرار ،والمتابعة والتقويم ،التنظيمو ،، في مجاالت التخطيطاإلدارية

الدرجة الكلية و ،الومجال االتص ،ومجال الرقابة ،الفروق دالة إحصائياً في مجال التوجيه

أكثر من (ولصالح أصحاب الخبرة , اإلداريةتعزى للخبرة  اإلدارية، ستخدام أسلوب الهندسة ال

 ).سنوات 10

 لفترة طويلةالذين مارسوا العمل اإلداري  يرينأن المدإلى، تعزو الباحثة النتيجة و

 ، أنفسهم ادائهم حتى يثبتوكما أنهم يهتمون في أ اإلدارية،ن في ممارسة العمليات يأصبحوا مهني

أصحاب  ومديرات المدارس، معظم مديري كما تعتقد الباحثة أن ,للحصول على ترقية إدارية

, وفي مدارس أساسية وثانوية, العمل اإلداري في مدارس القرية والمدينة امارسو  الخبرات، قد

يشوا مع جميع األوضاع وتعا, ودراية في التعامل مع مختلف المواقف والمشكالت وامتلكوا خبرة

, وهم أكثر حرصاً على تحقيق الكفاءة في العمل اإلداري, السياسية التي مرت بها فلسطين

لتغلب على امن غيرهم في وهم أكثر قدرة ياسة العامة، ويشاطرون الوزارة في ترجمة الس

في العمل خالل خدمتهم  كما أنهم تعرضوا, ويتصف سلوكهم اإلداري بفعالية ظاهرية , األزمات

أكثر قدرة على استخدام  ، وُيضاف إلى ذلك أنهممن الدورات التدريبية لعدد أكبراإلداري 

المعلمين الموارد المتاحة أحسن استخدام في تحسين مناخ المدرسة من خالل توجيه وتشجيع 

مكافأة و,  والمساءلة  ،وتوقيع الجزاءات ،على أدائهم، والرقابة على اإلبداع واألصالة والمعلمات

   .وفرق العمل، وتحقيق قنوات اتصال بينهم وبين المعلمين من خالل الجهد الجماعي ،المبدعين

مع الدراسات السابقة وجد أنها اتفقت مع دراسة الخواجا ، وعند مقارنة نتائج الدراسة الحالية

 ظهر فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أصحاب العمل إلى عدم التي أشارت، ) 2008(

والتي ، )2009(مع دراسة الديحاني  اتفقتوفر للعمليات، تعزى لسنوات الخبرة، كما لدرجة الت

) الخبرة في العمل(وسالبة بين الخصائص الشخصية ، موجبة ةأشارت إلى وجود عالقة ارتباطي

التي أشارت إلى  ،)2009(واتفقت مع دراسة بني عيسى  ،في الكويت اإلداريةومحاور الهندرة 
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وكانت ، سنوات فأكثر) 10(سنوات وفئة الخبرة ) 6(فروق بين فئة الخبرة أقل من وجود 

التي ، )2007(واتفقت مع دراسة الجوارنة وصوص , سنوات فأكثر) 10(الفروق لصالح 

 وعلى مستوى ،أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لجميع فقرات اإلستبانة ككل

  .المجاالت،  وذلك لصالح ذوي الخبرة

  النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والتي نصها 

درجة اسـتخدام   في  )α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في المدارس الحكومية فـي محافظـات    اإلداريةالعمليات ممارسة في  اإلداريةأسلوب الهندسة 

وتـم   .ى لمتغير مسـتوى المدرسـة  من وجهة نظر المديرين والمديرات، تعز ، الضفة الغربية

،حيث أظهرت )One-Way ANOVA(فحص الفرضية باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

جميع مجاالت  في) α =0.05( عند مستوى الداللةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية النتائج 

للمجاالت الفرعية، للدرجة الكلية و مستوى المدرسة تعزى لمتغير .الدراسة وعلى الدرجة الكلية

وبالتالي، تـم قبـول الفرضـية للمجـال الكلـي      ) 0.05(حيث كانت قيمة الداللة له أعلى من 

  .وللمجاالت الفرعية

أن جميع المدارس سواء األساسية أو الثانوية أو  ، إلىوتعزو الباحثة السبب في ذلك

 ، لتربية والتعليمتخضع لجهاز رقابي سياسته موحدة بين مديريات ا ،األساسية والثانوية

ما يجري على المدارس األساسية من أمور إدارية  ، وومرجعيتهم وزارة التربية والتعليم العالي

إضافة إلى تشابه الظروف المادية والتعليمية  ، هذاأو مالية ينطبق على الثانوية وبالعكس

  .والتدريبية للمدارس

  :صهاالنتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة والتي نمناقشة 

درجة استخدام  في) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

في المدارس الحكومية فـي محافظـات    اإلداريةالعمليات  ممارسةفي  اإلداريةأسلوب الهندسة 

 .من وجهة نظر المديرين والمديرات، تعزى لمتغير التخصص، الضفة الغربية
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  Independent T-testلمجموعتين مستقلتين " ت"تبار وتم فحص الفرضية باستخدام اخ

  ) α =0.05( عند مسـتوى الداللـة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حيث أظهرت النتائج 

)  0.05( ، حيث كانت قيمة الداللة له أعلى مـن  في جميع مجاالت الدراسة وعلى الدرجة الكلية

  .جاالت الفرعيةوبالتالي، تم قبول الفرضية للمجال الكلي وللم

وتفسر الباحثة عدم وجود فروق بالنسبة للتخصص، إلى االستخدام الموحد الذي يظهره 

مديرو المدارس ومديراتها للعمليات اإلدارية، والتي تغطيه التعميمات واإلجراءات المنشورة من 

  . قبل وزارة التربية والتعليم العالي 

  :نصهاالنتائج المتعلقة بالفرضية السادسة والتي 

فـي درجـة   )   α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    

في المـدارس الحكوميـة فـي     اإلداريةالعمليات ممارسة في  اإلداريةاستخدام أسلوب الهندسة 

من وجهة نظر المديرين والمديرات، تعزى لمتغيـر موقـع مديريـة    ، محافظات الضفة الغربية

                وتـم فحـص الفرضـية  باسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي         .التربية والتعلـيم 

)One-Way ANOVA( عنـد  عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية  ، حيث أظهرت النتائج

واتخـاذ   ،و الرقابـة و االتصـال   ،و التنظيم ،مجاالت التخطيط في )α =0.05(مستوى الداللة

فروق دالـة  حيث  كانت ال ،والمتابعة والتقويم ،مجالي التوجيهستثناء با ، الدرجة الكليةو ،القرار

 ،في مجال المتابعة والتقـويم . الشمالوقد كانت الفروق بين الشمال والوسط، ولصالح  ،إحصائية

  .الشمال وكانت الفروق  في مجال المتابعة والتقويم بين الشمال والجنوب، ولصالح 

افظات الشمال بعدد من المزايا وهي ، تعتبـر بمثابـة    تمتع مح إلى ذلك  تعزو الباحثةو

المعول االقتصادي لفلسطين، ألنها  تشكل منافذ لبعضها البعض،  وهذا ساعد علـى االتصـال   

باإلضـافة    والتواصل بين محافظات الشمال أسهل من مثيالتها الواقعة في الوسط والجنـوب ،  

قريبة من هذه المحافظات ،  وبالتالي هذا  أعطى إلى وجود الجامعات ومراكز التعليم المستمر ال

فرصة للمديرين والمديرات  لاللتحاق ببرامج اإلعداد والتأهيل والتدريب ، سواء  ضمن بـرامج  
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التأهيل التربوي التي توفرها وزارة التربية والتعليم العالي مع الجامعـات،  أو علـى حسـابهم    

باإلدارات المدرسية في هذه المحافظـات،   الخاص، حيث يتم عقد ورش عمل ومؤتمرات خاصة

ولوجود كفاءات بشرية في الجامعات تدعم الهيكل التنظيمي في المدارس وتتمتع المدارس فـي  

هذه المديريات بالمساعدات والفرص الخارجية من قبل المجتمع المحلي ووزارة التربية والتعليم 

   . يةالعالي  والدول المانحة، كما تشكل كثافة سكانية عال
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  :التوصيات

المدرسية ومتابعة ما يستجد من أبحاث فيمـا يخـتص بـاإلدارة المدرسـية      االهتمام  باإلدارة-

  .واالهتمام بإشراك المعلمين في كل القرارات المدرسية  لتسهيل العمل اإلداري

ندسـة  العمل على نشر ثقافة الهندسة اإلدارية في مديريات التربية والتعليم، وإنشاء  فريـق اله -

  .  اإلدارية في وزارة التربية والتعليم العالي والمدارس

  .توسيع دائرة اإلدارة الذاتية في جميع مدارس محافظات الضفة الغربية-

  .منح مديري المدارس ومديراتها صالحيات التصرف في األمور المالية دون قيود-

ألنهـم يشـكلون أكبـر    . ينإجراء دراسة أخرى تتعلق بالهندسة اإلدارية من وجه نظر المعلم-

  . شريحة في المجتمع

، وأجهـزة  )اإلنترنـت  ( مثل شبكة المعلومات الدولية . تزويد جميع المدارس بالوسائل التقنية-

  .عرض، وأجهزة حواسيب، وتوفير المستلزمات الفنية واإلدارية

بـين مـدارس   ضرورة انتهاج سياسة االقتداء بالمدارس الناجحة عن طريق الزيارات التبادلية -

  .المحافظات

  اعتماد األنموذج المقترح لممارسة العمليات اإلدارية في ضوء الهندسة اإلدارية  -

  ضرورة العمل على ترقية المديرين والمديرات بناًء على المقدرة الوظيفية وليس األقدمية  -
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  المراجع والمصادر

  .المراجع العربية: أوالً

  .المراجع األجنبية: ثانياً
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  لمراجع والمصادرا

  :المراجع العربية: أوالً

دار : ، القـاهرة 1ط. تطبيق الجودة واالعتماد في المدارس).  2007. ( ابراهيماحمد  ،احمد -

  .الفكر العربي

 مشكالت التخطـيط التربـوي لـدى مـديري    ).  2007. ( عبد اهللا صالحغيداء  ،أبو عيشة -

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة  نومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطي

  .نابلس، فلسطين: النجاح الوطنية

مشرفي  خصائص المدرسة الفعالة من وجهة نظر).  2006. ( لبدة، زكريا عبد السالمبو أ -  

، رسالة دكتوراة غير منشـورة، جامعـة    ومديري ومعلمي وطالب مدارس القدس الثانوية

  .دانالسودان للعلوم والتكنولوجيا، السو

ترجمة سهير . جرة الدراسةحالجودة الشاملة في : إصالح التعليم). 2002. (أركارو، جانيس -

  .دار األحمدي للنشر: القاهرة بسيوني،

درجـة ممارسـة إدارة   ). 2007. (صوص،  ديمة محمـد  الجوارنه، المعتصم باهللا سليمان، -

، العدد مجلة كلية التربيةأبها، التغبير لدى منتسبي دورة مديري المدارس في كلية المعلمين 

  .117 -  100، جامعة طنطا، كلية التربية ص ) 1( ، المجلد )36(

اإلدارة المدرسية الفاعلة لمدرسة المستقبل مداخل جديدة ). 2006. (الحربي، قاسم بني عائل -

  .وطنيةمكتبة الملك فهد ال:، المملكة العربية السعوديةلعالم جديد في القرن الحادي والعشرين

  .دار الفكر: عماناالستراتيجي في المنظومة المدرسية، التخطيط). 2007. (الحريري، رافدة -

 درجة فهم مديري ومديرات المدارس األساسـية ). 2008. (الحلو، هناء محمد علي محمود -

الحكومية للمفاهيم والمصطلحات اإلدارية التربويـة، وعالقتهـا بـالوالء التنظيمـي فـي      

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة النجـاح الوطنيـة،    ال الضفة الغربيةشم محافظات

  .فلسطين: نابلس
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يـة  تطوير أنموذج إلعادة هندسة العمليات اإلدار). 2008. (الخواجا، ماجد عبدالعزيز عيسى -

  .األردن:، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، عمانفي مؤسسة التدريب المهني في األردن

 الهندرة اإلدارية وإمكانية تطبيقها في اإلدارة المدرسـية ). 2009. (، سلطان غالبالديحاني -

كلية التربية، جامعة الكويـت   رؤية جديدة نحو تطوير أداء المعلم، ،بمدارس دولة الكويت

 htt://www.paaet.edu.kw/old/teacher:  على الموقع

 ين في المملكة العربية السـعودية تصورات القادة التربوي). 2003. (الرويلي، محمد صالح -

لمدى توافر عناصر اإلدارة المدرسية الفعالة ومدى أهميتهـا المسـتقبلية وعالقـة ذلـك     

  .األردن: ، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، اربدباتجاهاتهم نحو التغيير والتطوير التنظيمي

 ري بمدارس التعليمتصور مقترح لتحسين األداء اإلدا). 2007.(الزيات، عطاف محمد علي -

، رسالة دكتـوراه،  الثانوي الحكومي بفلسطين على ضوء اتجاهات الفكر اإلداري المعاصر

  .مصر: معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة

دار المسـيرة للنشـر   : عمان .التطوير التنظيمـي واإلداري ). 2009. (السكارنه، بالل خلف -

  .والتوزيع

المملكـة  . إعادة هندسة نظم العمل النظريـة والتطبيـق  ). 2001. (لسلطان، فهد بن صالحا -

  .الرياض: العربية السعودية

  دار قباء للنشر والتوزيع : القاهرة. تطوير وتجديد المنظمات). 1998. (السلمي، علي- 

جـامعي  إعادة هندسة أسـاليب التعلـيم ال  ).  2007.( الشهراني، صفية بنت محمد بن قاسم -

رسالة دكتوراه  لمواجهة متطلبات عصر ثقافة المعلومات، أنموذج مقترح لجامعة أم القرى،

  .غير منشورة، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة

أنموذج مقترح لتطوير أداء العاملين في وزارة التعلـيم  ). 2008.(الطنيجي، سالم زايد خليفه -

هندسة  في ضوء منهجية إعادة ،مارات العربية المتحدةوالبحث العلمي في دولة اإل ،العالي

  .، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردنالعمليات اإلدارية
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إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة   ). 2004. (الحمالي،  راشد محمد العتيبي،  سعد مرزوق، -

، كلية العلوم اإلداريـة، جامعـة الملـك    في القطاع العام عوامل النجاح الحاسمة) الهندرة(

  .مايو 17 – 15 المنعقد في الفترة بين ،المؤتمر الوطني األول للجودةسعود، 

دار : عمان. للمدرسة والصف ذاتية استراتيجيات اإلدارة ال). 2008. (العجمي، محمد حسين -

  .المسيرة للنشر والتوزيع

موذج لالتصال اإلداري في ضوء واقع االتصـال  بناء أن). 2003. (العناتي، ختام عبدالعزيز -

، رسالة ماجستير اإلداري في وزارة التربية والتعليم في األردن واالتجاهات العالمية الحديثة

  .غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن

 الثقافة). 2005. (حسين،  سالمه عبدالعظيم، المليجي، و رضا ابراهيم الغريب، شبل بدران، -

  .دار الفكر: عمان .المدرسية

تطوير أنموذج لهندسة القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم ). 2006. (الكريمين، هاني -

رسالة دكتوراة غير منشـورة، الجامعـة األردنيـة،     في مستوى اإلدارة العليا في األردن،

  .األردن

 لومـات فـي إعـادة هندسـة    دور تكنولوجيا المع). 2004. (الكساسبة، محمد مفضي عثمان-

دراسة ميدانية على شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات األردن،    ،األعمال عمليات

  .رسالة دكتوراه جامعة عمان العربية للدراسات، األردن

دار وائل :، عمان1ط. التطوير التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة). 1998. (اللوزي، موسى -

  .للنشر والتوزيع

 لزيـادة كفـاءة   ،تطوير استراتيجية إدارية تربوية). 2006. (ايطه، رقية عدنان فرحانالمع -

 في ضوء منهجية هندسة ،العاملين في اإلدارة الوسطى في وزارة التربية والتعليم األردنية

  .عمان: رسالة دكتوراه،  جامعة عمان العربية للدراسات العليا. البشر
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تطبيق عمـداء كليـات التربيـة فـي      مدى إمكانية). 2009.( بني عيسى، هيثم محمد فالح -

الجامعات األردنية، لعملية الهندرة اإلدارية ومعيقات تطبيقها من وجهـة نظـر العمـداء    

  .، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، األردناألقسامورؤساء 

  على الموقع. جودة التعليم لماذا؟ وكيف؟). 2003. (جراد، عالء كرم -

www. quality oasis. Com edugual/ first/ article- v2- do  

مستوى ممارسة العمليات القيادية اإلدارية فـي الجامعـات   ). 2006. (جرادات، محمود خالد -

، ) 2( ، العدد ) 7( ، المجلد مجلة العلوم التربوية والنفسيةاألردنية، وتوقعاتهم المستقبلية، 

  .86- 62لبحرين ص كلية التربية، جامعة البحرين، ا

مدخل لتربيـة  : إرجونوميكا التربية الخاصة).  1998( حافظ، هنداوي والزهيري، إبراهيم  - 

بحث مقدم إلى المـؤتم العلمـي   . ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء إعادة هندسة العمليات

من  ،نحو تعليم متميز لمواجهة تحديات متجددة :السادس لكلية التربية لقسم أصول التربية

  . مايو 13 – 12

العوامل المؤثرة على تطبيق إعادة هندسة العلميات اإلداريـة  ). 2008. (حامد، سعيد شعبان -

 مجلـة المحاسـبة  دراسة ميدانية،  بحث مقدم إلى كلية التجارة، جامعة القـاهرة،  ) الهندرة(

  .294- 253، السنة السابعة واألربعون ص ص ) 70( ، العدد واإلدارة والتأمين

 .مدخل جديد لمنظومة التعلـيم  ،ثورة إعادة الهندسة).  2007. ( حسين، سالمة عبد العظيم-

  . دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية

إدارة بيئة التعليم والتعلم النظرية والممارسة داخل الفصـل  ). 2001. (حجي، احمد إسماعيل-

  .دار الفكر العربي :القاهرة. والمدرسة

تحسين أداء المدرسة الثانوية العامة في مصر باسـتخدام مـدخل   ). 2003. (حلمي، فؤاد احمد-

، الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليميـة، السـنة   مجلة التربيةإعادة الهندسة، 

  .293- 219ص ص )  8( السادسة، العدد 



 
142

 مجلـة , نية التجربـة الفلسـطي  , المدرسة كوحدة للتطوير التربوي )  2004. ( علي, خليفة -

  .270 - 256ص ص )  33( العدد ,  المجلد العاشر ,  مستقبل التربية العربية

مدى قدرة مدير المدرسة على اتخاذ القرارات التطويرية واحـداث  ).  2003. ( دروزة، أفنان-

  .  6- 5ص )  41( ، العدد مجلة اتحاد الجامعات العربيةالتغيير، 

كلية التجـارة، جامعـة عـين     .إعادة هندسة العمليات. )2006. (رفاعي، ممدوح عبدالعزيز-

  شمس، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة جامعة بنها على الموقع
 www.dr-mamdouhrefaiy.com/book/e3adt_handast.doc 

المفـاهيم  ). 1995. (سالم، فؤاد الشيخ، رمضان، زياد، والدهان، اميمة، ومخامرة، محسـن  -

  .عمان :مركز الكتب  األردني. ية الحديثةاإلدار

جامعة اليرموك،  ورقة عمل،،  القيادة الفعالة، دائرة التعليم المستمر). 1989. (سالمه، كايد -

  .اربد

مركز البحـث  . مهارات االتصال مهارة أساسية للمدير الفعـال ). 1989. (سالمه، كايد محمد-

  .رموك، اربدوالتطوير التربوي، كلية التربية، جامعة الي

اإلدارة من الموقع، إستراتيجية حديثة إلعادة هيكلية المـدارس  ). 2005. (عامر، ناصر محمد-

، مجلة علمية ) 15(، العدد السنة الثامنةمجلة التربية توجهات مصر ودروس من نيوزيلندا، 

  .متخصصة، تصدرها الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية

رؤية مستقبلية الختيار مديري المدارس بمصر في ضوء الفكر ). 2007. (صر محمدعامر، نا-

  .، السنة العاشرة) 21(، العدد مجلة التربيةاإلداري المعاصر والخبرة األمريكية، 

درجة ممارسة العاملين في مـدارس  ). 2009.(عبابنة، صالح احمد، الطويل،هاني عبدالرحمن-

ردن، لضوابط المنظمة المتعلمة،حسب إطار سـينجي أنمـوذج   وزارة التربية والتعليم في األ

  .95 - 76ص ص )  36( ، المجلد مجلة دراسات العلوم التربويةمقترح، 

دار وائـل  : عمان .المرجع العملي لتطبيق منهج الهندرة). 2003. (عبدالحفيظ، أحمد صالح-

  . للنشر والتوزيع



 
143

دار  :عمان .ثة في اإلدارة المدرسية الفعالةاتجاهات حدي). 2004. (عبدالعظيم، سالمه حسين-

  .الفكر

، معهد الكفاية االنتاجية، دار النهضة العربية .تقييم األداء). 1997. (عبدالمحسن، توفيق محمد-

  .جامعة الزقازيق

تطوير التعليم الثانوي في جمهورية مصر العربية في ضوء ). 1997. (عبدالمنعم، ناديه محمد-

  .المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية: القاهرة .لمتقدمةخبرات بعض الدول ا

  .دار وهدان للطباعة والنشر: القاهرة .أصول اإلدارة). 1996. (عقيلي، عمر وصفي-

دار :رام اهللا .العمليات اإلدارية في المؤسسـات التربويـة  ). 2007. (عليمات، صالح ناصر-

  .الشروق للنشر والتوزيع

القيـادة والرقابـة واالتصـال    ). 2008. (بني أحمد، مروان محمـد  عياصره، معن محمود،-

  .دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان. اإلداري

 مجلـة مسـتقبل التربيـة   .  إدارة التغييرالمدخل المنظومي و). 2004. (فهمي، أمين فاروق -

  ). 35(  ، المجلد العاشر، العدد العربية

مجلـة   جيدة في التعليم المفتوح والتعليم عـن بعـد،  ضمان النوعية ال). 2002. (كمال، سفيان-

  .فلسطين, رام اهللا ,  50-28، ص ص  )1( جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

تصور مقترح لتطوير أداء مديري المدارس األساسـية فـي   ). 2005. (محمد، فرج هويدي-

معهد البحوث والدراسـات  ، في ضوء مهامهم اإلدارية، رسالة دكتوراه، الجماهيرية الليبية

  .مصر: العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة

 اتجاهات معاصرة فـي ). 2009. (محمود، محمد صبري حافظ، البحيري، السيد السيد محمود-

  .عالم الكتب :القاهرة .إدارة المؤسسات التعليمية

الـدار  :  االسـكندرية  .اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية). 2003. (مرسي، جمال الدين-

  .الجامعية
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أ نموذج مقترح لتطبيق مفهوم إعادة هندسة العمليـات  ).2002. (مصطفى، يوسف عبدالمعطي-

، الجمعية المصرية للتربية المقارنـة،واإلدارة التعليميـة،   مجلة التربيةفي التعليم الجامعي، 

  .157 - 115ص ص )  6(السنة الخامسة، العدد 

: القـاهرة . اإلدارة التربوية مداخل جديدة لعالم جديد). 2007. (طيمصطفى، يوسف عبدالمع-

  . دار الفكر العربي

مجموعـة النيـل   : القاهرة .مبادئ اإلدارة، األسس والمفاهيم). 1999. (منصور، على محمد-

  .العربية

. إعادة هندسة نظم العمل فـي المنظمـات الهنـدرة   ). 1995. (هامر، مايكل، جيمس شامبي-
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  سماء المحكمينأ): 1(ملحق رقم 

  مكان العمل  الرقم                              االسم

  جامعة النجاح الوطنية  غسان الحلو. د  1

  النجاح الوطنية جامعة  حسني المصري. د  2

  جامعة النجاح الوطنية  صالح ياسين. د  3

  جامعة النجاح الوطنية  عبد الناصر قدوميد . أ  4

  جامعة النجاح الوطنية  علي ابو حمدان. د  5

  مدرسة بسام الشكعة  علي أبو علي. د  6

  جامعة النجاح الوطنية  محمود الشخشير. د  7

  ةجامعة القدس المفتوح  معزوز عالونة. د  8

  جامعة القدس المفتوحة  يوسف دياب. د  9

  جامعة القدس  محمد عابدين. د  10

  جامعة القدس المفتوحة  محمد الطيطي. د  11

  جامعة القدس  محمود ابو سمرة. د  12

  جامعة النجاح الوطنية  عبد عساف. د  13

  جامعة النجاح الوطنية  عبد الكريم أيوب. د  14

  الوطنيةجامعة النجاح   علي الشكعة. د  15

  جامعة بيرزيت  فتحية نصرو . د  16

  جامعة النجاح الوطنية  أحمد عوض . د  17

  )كلية الهندسة ( جامعة النجاح الوطنية   حسام عرمان . د  18
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  االستبانة): 2(ملحق رقم 

  جامعة النجاح الوطنية
  كلية الدراسات العليا

  اإلدارة التربوية
             المديرة الفاضلة , حضرة المدير الفاضل

  ؛تحية طيبة وبعد 
ي " ھاتقوم الباحثة  بإجراء دراسة عنوانف ة ف ات اإلداري ي تحسين العملي ة ف درجة استخدام أسلوب الھندسة اإلداري

ديرات ديرين والم وذلك استكماالً لمتطلبـات  "  المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجھة نظر الم

   .في جامعة النجاح الوطنيةمن كلية الدراسات العليا  اإلدارة التربوية في الحصول على درجة الماجستير
تبانة  يرجى لذا ذه االس ة ھ رم بتعبئ ة وموضوعيةمنكم التك تخدم ألغراض , بأمان تجابتكم سوف تس أن اس م ب ع العل م

  .البحث العلمي فقط
                                  

 التعاون لكم حسن  رةشاك                               
  الباحثة                                                                                                             

  
  حنون مراد يوسف نادية                                                                                            

                                                                                   
  
  
   :البيانات الشخصية :"أوال

  
  تعبئة البيانات اآلتية  ىرجي
  
  
  أنثى         ذكر                      :      الجنس      _ 1
  
  
  أعلى من بكالوريوس     وريوس              البك               دبلوم            :المؤھل العلمي -2
  
  
أكثر من عشر                 سنوات  10-5 سنوات                من   5أقل من  :             الخبرة اإلدارية   -3  

  سنوات            
  

  ثانوي وأساسي          ثانوي                     أساسي          :               مستوى  المدرسة-4   
  
  علوم طبيعية                        علوم إنسانية :           التخصص   -5 
   
  ---------------------- : المحافظة   -6

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ملحوظات

  :Reengineering :الھندسة اإلدارية

هي إعادة التفكير بصورة أساسية وإعادة التصميم الجذري للعمليات الرئيسة بالمنظمات لتحقيق نتائج تحسـين   

 Hammer and( الخدمة والجودة والتكلفـة وسـرعة إنجـاز العمـل      : هائلة في مقاييس األداء العصرية
Champy.1993 (  
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   :في المكان الذي تراه مناسباً) √(يرجى وضع إشارة : ثانياً
 

  واقع العمليات اإلدارية في ضوء الهندسة اإلدارية

  

  الفقرات  الرقم
  ستخدامدرجة اال

  قليلة جداً  قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً

            التخطيط في ضوء الهندسة اإلدارية  المجال األول

1  
أعمل على نشر ثقافة التغيير فـي المجتمـع   

المدرسي من خالل اطالع المعلمـين علـى   

  المستجدات في العمل

          

2  
أسعى إلدخـال شـبكة المعلومـات الدوليـة     

  في المدرسة) اإلنترنت(

          

3  
أقدم وصفاً دقيقاً للعمليات األساسـية داخـل   

  المدرسة من خالل ترجمة رسالة المدرسة

          

4  
تلك القدرة على التخطيط التنبؤي وفق رؤية ام

  واضحة المعالم للمدرسة

          

5  
التزم بالتخطيط للتطوير من خـالل وضـع   

  رؤية تجسد التصور المستقبلي لتحقيق التطور

          

المجال 

  نيالثا
            التنظيم في ضوء الهندسة اإلدارية

6  
أسعى إلى التحسـين المسـتمر لإلجـراءات    

  ل من األخطاء في العمل اإلدارية للتقلي

          

7  
أوظف أسلوب اإلدارة االلكترونية من خـالل  

  ارسال الكتب المدرسية بالبريد االلكتروني

          

8  
أتبنى أسلوب فرق العمل لمناقشـة وتطـوير   

  العمل داخل المدرسة

          

9  
أضع حلوالً إجرائيـة لمعالجـة المشـكالت    

  المعوقة للتعلم وبمشاركة المعلمين

          

10  
أعمل على أرشفة السجالت بطريقـة تسـهل   

  الرجوع اليها

          

المجال 

  الثالث
            التوجيه في ضوء الهندسة اإلدارية

            أعمل على تنمية البحث العلمي لدى المعلمين  11

12  
اجتهد لتوطين التدريب التربوي في المدرسـة  

  مستقبالً

          

13  
ة لحل أوجه المعلمين إلى تنظيم برامج توعوي

  مشكالت التالميذ تربوياً
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14  
أدرب المعلمين على مهارات خاصـة كحـل   

  المشكالت وصنع القرار التربوي

          

15  
أوجه التالميذ إلى الحصول علـى المعرفـة   

  الجديدة من مصادرها المتنوعة

          

ــال  المجــ

  الرابع

            المتابعة والتقويم في ضوء الهندسة اإلدارية

16  
علمين بمعايير تقويم أدائهـم لتعزيـز   ُأعلم الم

  القيم االيجابية التي تسهم في تحسين العمل

          

17  
أطبق مبادئ التعزيز لإلرتقاء بمسـتوى أداء  

  المعلمين في المدرسة

          

18  
أتبنى أهداف نوعية لتحسين جودة العمل مـن  

  خالل تقويم نتاجات التعلم

          

19  
يسـاعدهم فـي   أوفر للمعلمين مناخاً تعاونياً 

  تقويم أدائهم

          

20  
أحدد االحتياجات التدريبية للمعلمين في ضوء 

  تقويم األداء

          

المجال 

  الخامس

            الرقابة في ضوء الهندسة اإلدارية

21  

فـي حـال وجـود     ةأتخذ إجراءات تصحيحي

ــايير   ــي والمع ــين األداء الفعل ــتالف ب اخ

  الموضوعة لألداء

          

22  
المسـلكية والعلميـة لـدى     أضبط المخالفات

  التالميذ في المدرسة 

          

23  
أوثق مسار األداء اإلداري وفق الرقابة لتوحيد 

  إجراءات العمل 

          

24  
أراقب المراحـل الزمنيـة لتطبيـق الخطـة     

  اإلستراتيجية

          

25  
أراقب سير العمل من حين ألخـر لتحقيـق   

  جودة األداء

          

المجال 

  السادس
            ضوء الهندسة اإلداريةاالتصال في 

26  
أدعم االتصال غير الرسمي من خالل توزيع 

  األدوار في المدرسة

          

27  
أعزز االتصال الفعال بـين الطلبـة أنفسـهم    

  والمجتمع المحلي

          

28  
أعمل على توفير حوار مهني متبـادل بـين   

  المعلمين من خالل زيادة الثقة بأنفسهم 
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29  

كـل مـن يبـدي أي     أحرص على تزويـد 

( اقتراحات أو انتقادات بالتغذيـة  العكسـية   

  وبشكل مستمر) المردود 

          

30  

أخصص لقاءات شهرية في المدرسة لتدريب 

المجتمع المحلي علـى المهـارات الحياتيـة    

  المختلفة

          

ــال  المجــ

  السابع

            اتخاذ القرار في ضوء الهندسة اإلدارية

            التي تدعم القرار التربوي أضع األولويات   31       

       32  
أتبع الخطوات العلمية لدراسة المشكلة واتخاذ 

  القرار

          

       33  
أعيد النظر في القرارات المتخـذة إذا دعـت   

  الضرورة لذلك

          

       34  
أصغي إلى اآلخرين بهدف تحديد ما يريدون 

  توصيله من معلومات

          

       35  
وضع خطط المديرية مـن خـالل    أساهم في

  التواصل المباشر مع الرؤساء
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  اسماء المدارس): 3(ملحق رقم 

 ذكور عز الدين االساسية للبنين جنين

 اناث بنات فاطمة خاتون االساسية جنين

 اناث بنات جنين االساسية جنين

 اناث ذات النطاقين االساسية للبنات جنين

 اناث الولىبنات يعبد االساسية ا جنين

 ذكور يوسف العظمة االساسية للبنين جنين

 ذكور جنين االساسيه للبنين جنين

 ذكور يعبد االساسيه للبنين جنين

 اناث بنات يعبد االساسية الثانية جنين

 اناث االبراهيمين االساسية جنين

 ذكور العامرية االساسية للبنين جنين

 ذكور الكرامه االساسية جنين

 مختلط ماليزية األساسية للبناتال جنين

 اناث حيفا االساسية للبنات جنين

 اناث الزهراء االساسية للبنات جنين

 مختلط بنات عمر بن الخطاب س جنين

 ذكور 2ذكور الكرامة س جنين

 ذكور الحاج ابراهيم الخليل س للبنين جنين

 مختلط بنات الصداقة التركية جنين

 ذكور ينبرقين االساسية للبن جنين

 اناث بنات ام التوت االساسية جنين

 مختلط ام الريحان االساسية المختلطه جنين

 ذكور زبوبا االساسية للبنين جنين

 مختلط بنات زبدة االساسية جنين

 ذكور ذكور سيلة الحارثية االساسية االولى جنين

 مختلط عابا االساسية المختلطة جنين

 لطمخت بنات طورة االساسية جنين

 ذكور ذكور العرقة األساسية جنين

 اناث بنات اليامون االساسية االولى جنين

 ذكور المغير االساسية للبنين جنين

 مختلط المطلة  االساسية المختلطة جنين
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 ذكور ام التوت االساسية للبنين جنين

 مختلط بيت قاد االساسية للبنين جنين

 ذكور تعنك االساسية المختلطه جنين

 ذكور اليامون األساسية األولى للبنين ينجن

 اناث نسيبة المازنيه االساسية للبنات جنين

 ذكور بالل االوسط االساسية  للبنين جنين

 اناث بنات سيلة الحارثية االساسية جنين

 مختلط الفاروق االساسية المختلطه جنين

 مختلط ظهر العبد االساسية المختلطة جنين

 ذكور االساسية للبنين دير ابو ضعيف جنين

 ذكور كفر دان االساسية للبنين جنين

 اناث بنات  دير ابو ضعيف االساسية جنين

 اناث اليامون االساسية الثانية للبنات جنين

 اناث بنات سيلة الحارثية األساسية الثانية جنين

 اناث الصداقة الفلسطينية الكورية س للبنات جنين

 ذكور ساسيةذكور الصالحين األ جنين

 اناث كفردان االساسية للبنات جنين

 ذكور الشهيد عبد اهللا عزام س للبنين جنين

 ذكور رمانه االساسية للبنين جنين

 ذكور الطيبة االساسية للبنين جنين

 ذكور برطعة االساسية للبنين جنين

 ذكور اليامون االساسية الثالثة للبنين جنين

 ذكور عانين االساسية للبنين جنين

 اناث بنات عانين االساسية جنين

 اناث بنات كفيرت االساسية جنين

 اناث بنات يعبد االساسية الثالثة جنين

 ذكور جلقموس االساسية للبنين جنين

 مختلط عرانه االساسية للبنات جنين

 اناث ميمونة بنت الحارث جنين

 اناث بنات  جلقموس األساسية جنين

 ذكور رثية االساسية الثالثةذكور سيلة الحا جنين

 مختلط تعنك األساسية للبنات جنين

 مختلط بنات عربونه س جنين
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 مختلط بنات جلبون س جنين

 ذكور كفرقود االساسية للبنين جنين

 اناث 3بنات اليامون س جنين

 ذكور ذكور الفريد س جنين

 ذكور بيتا االساسيه للبنين جنوب نابلس

 مختلط اسية المختلطةبيتا االس جنوب نابلس

 اناث بيتا االساسية للبنات جنوب نابلس

 مختلط بيرقوزا االساسية المختلطة جنوب نابلس

 ذكور السالم األساسية للبنبن جنوب نابلس

 ذكور عورتا االساسية للبنين جنوب نابلس

 اناث عورتا االساسية للبنات جنوب نابلس

 ورذك عوريف االساسية للبنين جنوب نابلس

 مختلط اودال االساسية المختلطة أ جنوب نابلس

 مختلط اودال االساسية المختلطة ب جنوب نابلس

 ذكور حواره االساسيه للبنين جنوب نابلس

 اناث حواره االساسية للبنات جنوب نابلس

 مختلط يانون االساسيه المختلطة جنوب نابلس

 ذكور جماعين االساسية للبنين جنوب نابلس

 اناث جماعين االساسية للبنات نابلس جنوب

 ذكور عقربا االساسيه للبنين جنوب نابلس

 اناث عقربا االساسية للبنات جنوب نابلس

 ذكور خالد بن الوليد االساسية للبنين جنوب نابلس

 اناث خولة بنت االزور االساسية للبنات جنوب نابلس

 ذكور يتما االساسية للبنين جنوب نابلس

 ذكور قبالن االساسية للبنين بلسجنوب نا

 اناث قبالن االساسية للبنات جنوب نابلس

 مختلط قصرة االساسية المحتلطة جنوب نابلس

 مختلط الساوية االساسية المختلطة جنوب نابلس

 مختلط اللبن االساسية المختلطة جنوب نابلس

 مختلط جالود االساسيه المختلطة جنوب نابلس

 مختلط ا االساسيه المختلطةعموري جنوب نابلس

 مختلط دوما االساسية المختلطة جنوب نابلس

 مختلط جماعين االساسية المختلطة جنوب نابلس
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 مختلط خربة الطويل األساسية المختلطة جنوب نابلس

 اناث ابن سينا االساسية للبنات نابلس

 ذكور فهمي الصيفي االساسية للبنات نابلس

 ذكور ل االساسية للبنينالشهيد سعد صاي نابلس

 مختلط الجنيد االساسية المختلطة نابلس

 ذكور المعري االساسية للبنين نابلس

 ذكور ابن حزم االساسية للبنين نابلس

 اناث عادل زعيتر االساسية للبنات نابلس

 ذكور ابن قتيبة االساسية للبنين نابلس

 ذكور بسام الشكعه االساسية للبنين نابلس

 اناث العامرية االساسية للبنات نابلس

 ذكور شريف صبوح االساسية للبنين نابلس

 اناث نابلس االساسية للبنات نابلس

 اناث عمر المختار االساسية للبنات نابلس

 اناث بيسان االساسية للبنات نابلس

 اناث اسماء بنت الصديق االساسية للبنات نابلس

 اناث ة للبناتالحاج عبداللطيف هواش االساسي نابلس

 ذكور طارق بن زياد االساسية للبنين نابلس

 ذكور حسن عرفات االساسية للبنين نابلس

 اناث عثمان بن عفان االساسية للبنات نابلس

 اناث الخنساء االساسية للبنات نابلس

 اناث جميله بوحيرد االساسية للبنات نابلس

 اناث االمام علي االساسية للبنات نابلس

 ذكور ابو بكر الصديق االساسية للبنين سنابل

 ذكور الرازي األساسية للبنين نابلس

 اناث الخديجية االساسية للبنات نابلس

 اناث الكرمل االساسية للبنات نابلس

 اناث الزينبية االساسية للبنات نابلس

 ذكور الزينبية االساسية  للبنين نابلس

 اثان النظامية األساسية للبنات أ نابلس

 اناث رفيديا األساسية للبنات نابلس

 مختلط جرزيم االساسية المختلطة نابلس

 اناث سعيد بن عامر االساسية للبنات نابلس
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 مختلط محمد عزت دروزة االساسية المختلطة نابلس

 اناث عبد الرحيم محمود االساسية للبنات نابلس

 اناث النظامية االساسية للبنات ب نابلس

 ذكور المغيث االنصاري االساسية  للبنينعبد نابلس

 اناث الخالدية االساسية للبنات نابلس

 ذكور حسيب الصباغ األساسية  للبنين نابلس

 مختلط القدس األساسية المختلطة نابلس

 ذكور ابن الهيثم األساسية للبنين نابلس

 ذكور عبد الرحيم جردانة االساسية للبنين نابلس

 مختلط االساسية للبنينفدوى طوقان  نابلس

 مختلط بالل بن رباح االساسية المختلطة نابلس

 اناث سعد بن ابي وقاص االساسية المختلطة نابلس

 ذكور الغزالية االساسية للبنين نابلس

 ذكور برهان كمال االسااسية للبنين نابلس

 ذكور نعيم عبد الهادي االساسية للبنين نابلس

 اناث الساسية للبنيناالمام الشافعي ا نابلس

 مختلط الحاجة فاطمة حبيشة االساسية المختلطة نابلس

 اناث ياسر عرفات االساسية للبنات نابلس

 ذكور الحسن بن علي االساسية للبنين نابلس

 اناث الحاج علي الطيبي نابلس

 مختلط خديجة ام المؤمنين االساسية المختلطة نابلس

 ذكور بنينروحي ملحس األساسية لل نابلس

 ذكور ابو بكر الصديق األساسية الدنيا للبنين نابلس

 اناث سمير عبد الهادي االساسية للبنات نابلس

 اناث عراق التايه االساسية للبنات نابلس

 ذكور رياض برهان كمال االساسية نابلس

 مختلط بيت وزن االساسيه المختلطه نابلس

 لطمخت اجنسنيا االساسية المختلطة نابلس

 ذكور سبسطية االساسية للبنين نابلس

 مختلط زواتا االساسية المختلطة نابلس

 اناث عزموط االساسية للبنين نابلس

 اناث الناقورة االساسية المختلطة نابلس

 ذكور كفر قليل االساسيه للبنين نابلس
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 ذكور عصيرة الشمالية االساسيه للبنين نابلس

 مختلط مختلطةنصف اجبيل االساسيه ال نابلس

 ذكور برقه االساسيه للبنين نابلس

 ذكور تل االساسية للبنين نابلس

 ذكور بيت فوريك االساسية للبنين نابلس

 ذكور دير الحطب االساسية للبنين/ سالم  نابلس

 مختلط قوصين االساسية المختلطة أ نابلس

 مختلط عراق بورين االساسية المختلطة نابلس

 اناث ساسية للبناتقوصين اال نابلس

 اناث بيت فوريك االساسية للبنات نابلس

 مختلط وادي الباذان االساسية المختلطة نابلس

 اناث تل االساسية للبنات نابلس

 اناث عصيرة الشمالية االساسية للبنات نابلس

 ذكور دير شرف االساسية للبنين نابلس

 ذكور بيت فوريك االساسية العليا نابلس

 مختلط دير الحطب االساسية المختلطة نابلس

 ذكور مسقط األساسية العليا للبنين نابلس

 مختلط سالم االساسية المختلطة نابلس

 ذكور بزاريا االساسية للبنين نابلس

 ذكور ذكور سلفيت االساسية  سلفيت

 اناث بنات سلفيت االساسية سلفيت

 اناث بنات سلفيت االساسية العليا سلفيت

 ذكور ذكور سلفيت االساسية العليا سلفيت

 مختلط اسكاكا األساسية  المختلطة سلفيت

 ذكور الشهيد مازن ابو الوفا سلفيت

 ذكور ذكور دير استيا االساسية سلفيت

 ذكور ذكور بديا االساسية سلفيت

 مختلط فرخة االساسية المختلطة   سلفيت

 مختلط خربة قيس االساسية المختلطة سلفيت

 اناث بنات كفل حارس االساسية سلفيت

 اناث بنات بديا االساسية سلفيت

 ذكور ذكور بروقين االساسية سلفيت

 ذكور ذكور  كفل حارس االساسية سلفيت
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 ذكور ذكور الزاوية االساسية سلفيت

 مختلط ياسوف األساسية المختلطة   سلفيت

 مختلط حارس األساسية المختلطة  سلفيت

 اناث اوية األساسيةبنات الز   سلفيت

 ذكور ذكور قراوة بني حسان األساسية سلفيت

 اناث بنات كفر الديك االساسية سلفيت

 اناث بنات دير استيا االساسية سلفيت

 مختلط قيرة االساسية المختلطة سلفيت

 ذكور ذكور بديا االساسية العليا سلفيت

 مختلط رافات االساسية المختلطة سلفيت

 ذكور ردة االساسيةذكور م سلفيت

 مختلط الزاوية االساسية المختلطة سلفيت

 اناث بنات قراوة بني حسان االساسية سلفيت

 ذكور زيتا جماعين االساسية سلفيت

 اناث بنات كفر الديك االساسية الجديدة سلفيت

 اناث بنات زهير محسن االساسية طولكرم

 اناث بنات عنبتا االساسية طولكرم

 اناث ت إشبيلية األساسيةبنا طولكرم

 اناث بنات خولة بنت األزور األساسية طولكرم

 ذكور ذكور عنبتا االساسية طولكرم

 ذكور ذكور  عبد المجيد تايه االساسية طولكرم

 ذكور ذكور اجنادين االساسية طولكرم

 ذكور ذكور طه حسين االساسية طولكرم

 ذكور ذكور خالد بن سعيد االساسية طولكرم

 اناث بنات محمود الهمشري االساسية ولكرمط

 ذكور ذكور مسقط االساسية طولكرم

 ذكور ذكور حلمي حنون  االساسية طولكرم

 ذكور ذكور شويكة األساسية العليا طولكرم

 ذكور ذكور شويكه االساسية طولكرم

 اناث بنات زنوبيا االساسية طولكرم

 اناث بنات االصمعي االساسية طولكرم

 اناث بنات شويكة األساسية   رمطولك

 اناث فلسطين االساسية المختلطة  طولكرم
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 مختلط حسن القيسي االساسية المختلطة طولكرم

 ذكور ذكور ذنابة االساسية طولكرم

 اناث بنات ذنابة االساسية طولكرم

 اناث بنات القدس االساسية طولكرم

 ذكور ذكور ارتاح االساسية طولكرم

 اناث أبي سلمي الكرمي األساسية ذكور طولكرم

 ذكور ذكور حافظ الحمد اهللا األساسية طولكرم

 اناث بنات فاطمة الزهراء االساسية طولكرم

 مختلط راسم كمال االساسية المختلطة طولكرم

 مختلط الشهداء االساسية للبنين طولكرم

 اناث بنات باقة الشرقية االساسية طولكرم

 مختلط شايب االساسيةبنات صالح  ال طولكرم

 مختلط كفر رمان األساسية المختلطة طولكرم

 مختلط كفر صور األساسية المختلطة  طولكرم

 مختلط الجاروشيه االساسيه المختلطه طولكرم

 اناث بنات فرعون األساسية طولكرم

 ذكور ذكور اكتابا االساسية طولكرم

 ذكور ذكور قفين االساسية العليا طولكرم

 اناث بنات قفين االساسية مطولكر

 اناث بنات عالر األساسية العليا طولكرم

 ذكور ذكور صيدا األساسية طولكرم

 ذكور ذكور دير الغصون االساسية طولكرم

 اناث بنات شوفة األساسية طولكرم

 ذكور ذكور قفين االساسية طولكرم

 ذكور ذكور عالر االساسية طولكرم

 ذكور ساسيةذكور نزلة عيسى اال طولكرم

 ذكور ذكور باقة الشرقية االساسية طولكرم

 ذكور ذكور بيت ليد االساسية طولكرم

 مختلط المسقوفة االساسية المختلطة طولكرم

 اناث بنات عتيل االساسية العليا طولكرم

 ذكور ذكور عتيل االساسية طولكرم

 مختلط كور االساسية المختلطة طولكرم

 اناث ون االساسية العليا بنات دير الغص طولكرم
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 اناث بنات زيتا األساسية طولكرم

 مختلط الحفاصى االساسية المختلطة طولكرم

 مختلط عكابا االساسية المختلطة طولكرم

 ذكور ذكور بلعا االساسية طولكرم

 اناث بنات بلعا االساسية طولكرم

 ذكور ذكور عالر االساسية العليا طولكرم

 ذكور االساسية العلياذكور عتيل  طولكرم

 مختلط كفا األساسية المختلطة   طولكرم

 مختلط عزبة شوفه االساسية المختلطة طولكرم

 اناث بنات ياسر عرفات  االساسية طولكرم

 ذكور ذكور بلعا االساسية العليا طولكرم

 مختلط بنات كفر اللبد  االساسية طولكرم

 مختلط ةالنزلة الوسطى االساسية المختلط طولكرم

 اناث بنات عتيل االساسية طولكرم

 مختلط بنات بيت ليد االساسية طولكرم

 ذكور ذكور فرعون  االساسية طولكرم

 ذكور ذكور النزلة الغربية  الثانوية طولكرم

 اناث بنات دير الغصون االساسية  طولكرم

 اناث بنات ارتاح االساسية طولكرم

 اناث يابنات بلعا األساسية العل طولكرم

 اناث بنات قفين األساسية العليا طولكرم

 اناث بنات االسراء االساسية قلقيلية

 اناث بنات قلقيلية االساسية قلقيلية

 ذكور المرابطين االساسية للبنين قلقيلية

 ذكور ذكور فلسطين االساسيه قلقيلية

 ذكور الصديق االساسية  للبنين قلقيلية

 اناث ة للبناتالشارقة االساسي قلقيلية

 مختلط بنات الخنساء الثانوية قلقيلية

 ذكور ذكور الشهداء الثانوية قلقيلية

 مختلط يوسف عودة االساسية المختلطة قلقيلية

 ذكور ذكور الرازي األساسية قلقيلية

 مختلط بنات العودة االساسيه قلقيلية

 مختلط الفندق االساسية المختلطة قلقيلية
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 ذكور جة االساسيةذكور ح قلقيلية

 مختلط صير االساسية المختلطة قلقيلية

 ذكور ذكور جيوس االساسيه قلقيلية

 مختلط عسلة االساسية المختلطة قلقيلية

 ذكور ذكور عزون االساسية قلقيلية

 مختلط اتحاد كفر زيباد وكفر عبوش االساسية قلقيلية

 مختلط فرعتا االساسية المختلطة قلقيلية

 مختلط كفر عبوش االساسية المختلطة قلقيلية

 اناث بنات عزون االساسية قلقيلية

 ذكور ذكور حبلة االساسيه قلقيلية

 مختلط اتحاد االشقر والمدور االساسيه المختلطه قلقيلية

 مختلط بيت امين االساسية قلقيلية

 اناث بنات فطمة غزال االساسية قلقيلية

 ذكور ذكور جيت االساسيه قلقيلية

 اناث بنات جيوس االساسيه قلقيلية

 ذكور ذكور ياسر عرفات األساسيه قلقيلية

 مختلط بنات حجة االساسيه قلقيلية

 ذكور ذكور كفرثلث األساسية قلقيلية

 اناث بنات حبلة األساسية قلقيلية

 اناث بنات حطين االساسية قلقيلية

 ذكور ذكور كفرجمال األساسية قلقيلية

 ذكور سنيريا األساسيةذكور  قلقيلية

 ذكور ذكور عزون الوسطى قلقيلية

 مختلط مدرسة عزبة الطبيب قلقيلية

 ذكور ذكور كفر قدوم االساسيه قلقيلية

 مختلط فيصل الحسيني األساسية المختلطة رام اهللا

 مختلط البيرة األساسية المختلطة رام اهللا

 مختلط هواري بومدين األساسية المختلطة رام اهللا

 مختلط مغتربي البيره األساسية المختلطة رام اهللا

 اناث بنات بيتونيا األساسية رام اهللا

 ذكور ذكور بيرزيت األساسية رام اهللا

 مختلط ذكور بيتونيا األساسية رام اهللا

 مختلط الفجر الجديد األساسية المختلطة رام اهللا
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 مختلط الكرامه األساسية المختلطة رام اهللا

 ذكور ذكور امين الحسيني األساسية رام اهللا

 ذكور ذكور عين مصباح األساسية رام اهللا

 مختلط الشروق األساسية المختلطة رام اهللا

 ذكور ذكور دير دبوان األساسية رام اهللا

 اناث بنات المزرعة الشرقية االساسية رام اهللا

 مختلط بدرس األساسية المختلطة رام اهللا

 مختلط القبلية األساسية المختلطةالمزرعة  رام اهللا

 مختلط الجانية األساسية المختلطة رام اهللا

 اناث بنات بيت عور التحتا األساسية رام اهللا

 مختلط سردا األساسية المختلطة رام اهللا

 مختلط بنات راس كركر األساسية رام اهللا

 ذكور ذكور رمون األساسية رام اهللا

 ذكور اسيةذكور ابو قش األس رام اهللا

 ذكور ذكور صفا األساسية رام اهللا

 ذكور ذكور المزرعة الشرقية األساسية رام اهللا

 ذكور ذكور بني زيد األساسية رام اهللا

 مختلط النبي صالح األساسية المختلطة رام اهللا

 ذكور ذكور بيت عور التحتا األساسية رام اهللا

 مختلط يبرود األساسية المختلطة رام اهللا

 مختلط عين سينيا األساسية المختلطة ام اهللار

 مختلط جلجليا األساسية المختلطة رام اهللا

 مختلط رافات األساسية المختلطة رام اهللا

 مختلط برهام وجيبيا األساسية المختلطة رام اهللا

 ذكور ذكور بيت سيرا األساسية رام اهللا

 مختلط عين قينيا األساسية المختلطة رام اهللا

 مختلط ام صفا األساسية المختلطة اهللا رام

 ذكور ذكور برقا األساسية رام اهللا

 مختلط المدية األساسية المختلطة رام اهللا

 ذكور ذكور بيت لقيا األساسية الدنيا رام اهللا

 ذكور ذكور ابو بكر الصديق األساسية رام اهللا

 اناث بنات ابو عبيدة األساسية رام اهللا

 مختلط ألساسية المختلطةكوبر ا رام اهللا
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 مختلط عين يبرود األساسية المختلطة رام اهللا

 ذكور ذكور ابو فالح األساسية رام اهللا

 اناث بنات خربثا المصباح األساسية رام اهللا

 ذكور )بيت لقيا(الفاروق األساسية العليا رام اهللا

 مختلط ترمسعيا األساسية المختلطة رام اهللا

 ذكور اوة األساسيةذكور قر رام اهللا

 اناث بنات سلواد االساسية رام اهللا

 ذكور ذكور سلواد االساسية رام اهللا

 ذكور ذكور دير جرير االساسية رام اهللا

 مختلط الجانية االساسية العليا المختلطة رام اهللا

 اناث بنات مزارع النوباني وعارورة األساسية رام اهللا

 اناث بنات قبيا االساسية رام اهللا

 اناث بنات برقا االساسية رام اهللا

 ذكور ذكور قبيا األساسية رام اهللا

 اناث بنات بني زيد االساسية رام اهللا

 مختلط بيت عور الفوقا األساسية المختلطة رام اهللا

 مختلط عبوين االساسية المختلطة رام اهللا

 اناث بنات دير دبوان االساسية رام اهللا

 اناث فالح االساسية بنات ابو رام اهللا

 ذكور ذكور بيتونيا األساسية العليا رام اهللا

 اناث بنات سنجل االساسية رام اهللا

 مختلط دير ابو مشعل االساسية المختلطة رام اهللا

 ذكور مدرسة الوحدة االساسية للبنين رام اهللا

 اناث بنات دير قديس االساسية رام اهللا

 ذكور )عارورة(ذكور مسقط االساسية  رام اهللا

 ذكور )المزارع(ذكور الجالل  األساسية رام اهللا

 مختلط نعلين األساسية المختلطة رام اهللا

 ذكور ذكور خربثا المصباح االساسية رام اهللا

 مختلط كفر عقب االساسية المختلطة ضواحي القدس

 مختلط قلنديا االساسية المختلطة ضواحي القدس

 اناث و الثانويةبنات بيت دق ضواحي القدس

 اناث الجديره االساسية المختلطة ضواحي القدس

 اناث بنات الرام االساسية ضواحي القدس
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 ذكور ذكور ابن خلدون االساسية ضواحي القدس

 مختلط الجيب االساسية المختلطة ضواحي القدس

 مختلط بيت اجزا األساسية المختلطة ضواحي القدس

 مختلط ية المختلطةالقبيبه االساس ضواحي القدس

 مختلط خربة ام اللحم االساسيه المختلطة ضواحي القدس

 ذكور ذكور قطنه االساسية ضواحي القدس

 ذكور صالح الدين االيوبي االساسية ضواحي القدس

 ذكور ذكور مشاريع العيزريه االساسية ضواحي القدس

 مختلط بنات مشاريع العيزريه االساسية ضواحي القدس

 مختلط ذكور عرب الجهالين االساسية المختلطة القدسضواحي 

 مختلط ذكور ابو ديس االساسية ضواحي القدس

 اناث بنات العيزرية االساسية ضواحي القدس

 ذكور ذكور بدو األساسية ضواحي القدس

 مختلط مخيم عرب الجهالين االساسية المختلطةl ضواحي القدس

 اثان بنات حزما االساسية ضواحي القدس

 مختلط االدهمية االساسية المختلطة ضواحي القدس

 ذكور ذكور بيت عنان االساسية ضواحي القدس

 اناث بنات بير نباال االساسية  ضواحي القدس

 ذكور ذكور حزما االساسية ضواحي القدس

 مختلط جبع االساسية المختلطة ضواحي القدس

 اناث بنات عناتا االساسية ضواحي القدس

 ذكور ذكور يوسف الخطيب االساسية القدسضواحي 

 ذكور الملك غازي االساسية ضواحي القدس

 ذكور ذكور عناتا االساسية ضواحي القدس

 اناث بنات القبيبة االساسية العليا ضواحي القدس

 مختلط الخان االحمر االساسية المختلطة ضواحي القدس

 ذكور دار االيتام االسالمية االساسية أ القدس

 ذكور االيتام االساسية الثوري القدس

 ذكور ج-االيتام االساسية  القدس

 ذكور دار االيتام االسالمية االساسية د القدس

 اناث "أ"النهضة االسالميه االساسيه  القدس

 اناث الروضه الحديثه االسالميه القدس

 ذكور "ب"دار االيتام االسالميه االساسيه  القدس
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 اناث اسيهالدوحة االس القدس

 مختلط جبل المكبر القدس

 اناث الفتاة الالجئة االساسية ج القدس

 اناث )ب(النهضة االسالمية االساسية  القدس

 مختلط دار الفتاه الالجئة األساسية د القدس

 اناث دار الفتاه الالجئة األساسية أ القدس

 مختلط رياض االقصى العيزرية المختلطة القدس

 مختلط ب/لروضة الحديثة المختلطةمدرسة ا القدس

 ذكور العيزرية/ ذكور رياض األقصى القدس

 ذكور حسني االشهب االساسية القدس

 ذكور ذكور البيروني االساسية القدس

 مختلط بنات عمر بن عبد العزيز القدس

 ذكور ذكور علي بن ابي طالب القدس

 مختلط شرفات االساسية المختلطة القدس

 اناث مية األساسية شعفاطالنظا القدس

 اناث بنات عثمان بن عفان القدس

 مختلط ج المختلطة /مدرسة النهضة  القدس

 مختلط النبي صموئيل األساسية المختلطة القدس

 ذكور ذكور صالح الدين االيوبي االساسية بيت لحم

 ذكور ذكور المهد االساسية بيت لحم

 كورذ التسامح االساسية المختلطة  بيت لحم

 ذكور ذكور وديع دعمس االساسية بيت لحم

 مختلط بنات المسعودي االساسية بيت لحم

 اناث بنات مريم العذراء االساسية بيت لحم

 اناث بنات الخلفاء الراشدين االساسية بيت لحم

 اناث بنات الناصرة االساسية بيت لحم

 ذكور ذكور التآخي االساسية بيت لحم

 ذكور جار االساسيةذكور بيت ف بيت لحم

 ذكور ذكور التحرير االساسية بيت لحم

 ذكور ذكور حسن مصطفى الثانوية بيت لحم

 ذكور ذكور الشهيد سعيد العاص االساسية بيت لحم

 مختلط االرزة االساسية المختلطة  بيت لحم

 مختلط الجبعة الثانوية المختلطة بيت لحم
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 ختلطم الرواعين االساسية المختلطة بيت لحم

 مختلط خالد بن الوليد االساسية المختلطة بيت لحم

 مختلط رخمة االساسية المختلطة بيت لحم

 اناث بنات الزواهرة االساسية بيت لحم

 ذكور ذكور العهدة العمرية االساسية  بيت لحم

 مختلط الخنساء االساسية المختلطة  بيت لحم

 ذكور ذكور الوحدة االساسية بيت لحم

 اناث بنات حيفا االساسية مبيت لح

 اناث بنات الوفاء االساسية بيت لحم

 اناث بنات فرحات االساسية بيت لحم

 اناث بنات ذات النطاقين االساسية بيت لحم

 مختلط كيسان االساسية المختلطة بيت لحم

 ذكور ذكور عباد الرحمن االساسية بيت لحم

 اناث بنات زعترة االساسية بيت لحم

 مختلط بنات ارطاس االساسية مبيت لح

 ذكور ذكور ام الشهداء االساسية بيت لحم

 اناث ابو عبيدة االساسية المختلطة  بيت لحم

 مختلط خاليل اللوز االساسية المختلطة بيت لحم

 مختلط ثبرة االساسية المختلطة بيت لحم

 اناث بنات الكرمل االساسية بيت لحم

 مختلط اسية المختلطةالخاص والنعمان االس بيت لحم

 ذكور ذكور الصديق االساسية بيت لحم

 اناث م.بنات االستقالل االساسية بيت لحم

 ذكور ذكور اشبال حمزة االساسية بيت لحم

 مختلط راس الواد االساسية المختلطة بيت لحم

 مختلط ام سلمونة االساسية المختلطة بيت لحم

 ثانا بنات تل الربيع االساسية بيت لحم

 مختلط الحرية االساسية المختلطة  بيت لحم

 اناث بوابة االمل االساسية المختلطة بيت لحم

 مختلط الحلبي االساسية المختلطة بيت لحم

 مختلط النبي زكريا االساسية المختلطة بيت لحم

 اناث بنات الصخرة االساسية بيت لحم

 ذكور ذكور العرقوب االساسية بيت لحم
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 اناث ت العامرية االساسيةبنا  بيت لحم

 اناث بنات الرشايدة االساسية بيت لحم

 مختلط ابو عمار االساسية المختلطة بيت لحم

 مختلط ذكور القاهرة االساسية بيت لحم

 مختلط ب حطين االساسية س بيت لحم

 مختلط بنات تقوع االساسية بيت لحم

 مختلط البراق االساسية المختلطة بيت لحم

 ذكور ذكور ارطاس االساسية بيت لحم

 مختلط م.خلة الحداد س بيت لحم

 اناث بنات مراح رباح االساسية بيت لحم

 مختلط م.الشواورة س بيت لحم

 ذكور ذكور الخضر االساسية بيت لحم

 مختلط طبريا االساسية المختلطة بيت لحم

 ذكور ذكور يافا االساسية بيت لحم

 ذكور الساسيةذكور اشبال الثورة ا بيت لحم

 اناث بنات اولى القبلتين االساسية بيت لحم

 ذكور ذكور الدوحة االساسية بيت لحم

 اناث بنات واد رحال االساسية بيت لحم

 اناث بنات الجرمق االساسية بيت لحم

 اناث بنات اريحا االساسية الدنيا اريحا

 مختلط ذكور البحتري االساسية الدنيا اريحا

 ذكور لمدائن االساسيةزهرة ا اريحا

 مختلط عمر بن الخطاب االساسية المختلطة اريحا

 ذكور ابو بكر الصديق االساسية اريحا

 مختلط مرج الغزال االساسية اريحا

 مختلط خالد بن الوليد االساسية المختلطة اريحا

 مختلط بدو الكعابنة االساسية المختلطة اريحا

 ذكور بنينالرشيد االساسية لل شمال الخليل

 ذكور بيت اوال االساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور شهداء الشيوخ األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور ابو عبيدة األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور عيسى المشني األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور محمود التوايهة األساسية للبنين شمال الخليل
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 ذكور أ للبنين/بن نصير االساسية  موسى شمال الخليل

 ذكور الكندي االساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور بني نعيم االساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور كويزيبا االساسية للبنين شمال الخليل

 شمال الخليل
الشهيد عبد القادر جرادات األساسيه  

 ذكور للبنين

 ورذك صوريف االساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور شهداء صوريف االساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور بيت امر االساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور صافا األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور عمر احمد التميمي األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور حمزه بن عبد المطلب األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور الساسية  للبنينالدوارة ا شمال الخليل

 ذكور سعير االساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور خاراس االساسية للبنين - نوبا  شمال الخليل

 ذكور الحسن بن الهيثم األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور بئر القوس األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور خالد بن الوليد األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور جابر بن حيان األساسية للبنين الخليلشمال 

 ذكور بالل بن رباح األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور شهداء خاراس األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور التقوى األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور طارق بن زياد األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور لبنينصالح الدين األساسية ل شمال الخليل

 ذكور عمرو بن العاص األساسية للبنين شمال الخليل

 مختلط شهداء بيت امر األساسية للبنين شمال الخليل

 ذكور الحاج علي اسعيفان األساسية للبنين شمال الخليل

 اناث شهداء حلحول االساسية للبنات شمال الخليل

 اناث اليرموك االساسية للبنات شمال الخليل

 اناث بيت امر االساسية للبنات خليلشمال ال

 اناث ماريا القبطية األساسية للبنات شمال الخليل

 اناث بني نعيم االساسية للبنات شمال الخليل

 اناث العديسة االساسية للبنات شمال الخليل
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 اناث ياقين االساسية  للبنات شمال الخليل

 اناث الصحابة االساسية للبنات شمال الخليل

 اناث خاراس االساسية للبنات الخليلشمال 

 اناث صفية االساسية للبنات شمال الخليل

 اناث الشيوخ األساسية للبنات شمال الخليل

 اناث أ للبنات/سعير األساسية شمال الخليل

 اناث نوبا األساسية للبنات شمال الخليل

 اناث شهداء بني نعيم األساسية للبنات شمال الخليل

 اناث مصعب بن عمير االساسية للبنات شمال الخليل

 اناث كويزيبا األساسية للبنات شمال الخليل

 اناث فلسطين األساسية للبنات شمال الخليل

 اناث صافا  االساسية للبنات شمال الخليل

 مختلط المروة األساسية للبنات شمال الخليل

 اناث زهرة المدائن  األساسية للبنات شمال الخليل

 اناث الدوارة االساسية للبنات ليلشمال الخ

 اناث المعتصم االساسيه للبنات شمال الخليل

 مختلط بيت امر االساسية المختلطة شمال الخليل

 مختلط حتا  األساسية المختلطة شمال الخليل

 مختلط الدير االساسية المختلطة شمال الخليل

 مختلط عربية االساسية المختلطة شمال الخليل

 مختلط بادية بني نعيم االساسية المختلطة خليلشمال ال

 مختلط وادي الريم االساسية المختلطة شمال الخليل

 مختلط جاال االساسية المختلطة شمال الخليل

 مختلط شيوخ العروب األساسية المختلطة شمال الخليل

 مختلط الشفا األساسية المختلطة شمال الخليل

 اناث بناتالهدى االساسية لل شمال الخليل

 مختلط حيفا االساسية المختلطة شمال الخليل

 اناث يافا األساسية للبنات شمال الخليل

 مختلط الصفا االساسية المختلطة شمال الخليل

 ذكور عمر التميمي االساسية  للبنين أ شمال الخليل

 اناث أ للبنات/اسماء بنت ابي بكر  االساسية  الخليل

 اناث الثانوية للبنات نسيبة المازنية الخليل

 اناث أ للبنات/الحاج ابراهيم حسونة االساسية الخليل
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 اناث احمد سدر االساسية للبنات الخليل

 ذكور جواد الهشلمون األساسية للبنين الخليل

 ذكور عبد الهادي السراحنه األساسية للبنين الخليل

 ذكور قلقس االساسية للبنين الخليل

 اناث ساسية للبناتالزهراء األ الخليل

 اناث الهاجرية االساسية للبنات الخليل

 اناث حليمة السعدية األساسية للبنات الخليل

 اناث الريان االساسية للبنات الخليل

 اناث أ للبنات/امنة بنت وهب االساسية  الخليل

 اناثالحاج ابراهيم ابو الضبعات الثانوية للبنات الخليل

 اناث ة للبناتالصفا االساسي الخليل

 ذكور النهضة االساسية للبنين الخليل

 ذكور ربيحة الدجاني االساسية للبنين الخليل

 ذكور الملك خالد الثانوية للبنين الخليل

 ذكور ابن خلدون االساسية للبنين الخليل

 ذكور االبراهيمية االساسية للبنين الخليل

 ذكور المتنبي االساسيه للبنين الخليل

 ذكور أ للبنين/الخليل االساسية  لالخلي

 ذكور بئر السبع االساسية للبنين الخليل

 ذكور سيدنا ابراهيم الخليل االساسية للبنين الخليل

 ذكور الجزائر االساسية للبنين الخليل

 ذكور الصديق االساسية للبنين الخليل

 ذكور أ للبنين/ عبد الحي شاهين االساسية الخليل

 ذكور ق االساسية للبنينالفارو الخليل

 ذكور الحاج خالد الزعتري االساسية للبنين الخليل

 ذكور الجعبري الثانوية للبنين الخليل

 ذكور فهد القواسمة األساسية للبنين الخليل

 ذكور ابن رشد االساسية للبنين الخليل

 ذكور االمير محمد الثانوية للبنين الخليل

 ذكور للبنينابن المقفع االساسيه  الخليل

 ذكور أ للبنين/االمام علي االساسيه الخليل

 ذكور المحمدية االساسيه للبنين الخليل

 مختلط قرطبة االساسيه المختلطة الخليل
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 ذكور ب للبنين/الخليل االساسيه  الخليل

 ذكور ابراهيم ابو ديه االساسيه للبنين الخليل

 اثان ب للبنات/امنه بنت وهب االساسيه  الخليل

 ذكور االيوبية االساسيه للبنين الخليل

 اناث الحاج طالب سلهب االساسيه  للبنات الخليل

 اناث أ للبنات/غرناطة األساسية الخليل

 اناث ب  االساسيه للبنات/المعارف الخليل

 اناث الفيحاء االساسيه للبنات الخليل

 اناث الحاج ابراهيم بركات االساسية للبنات الخليل

 اناث اليعقوبية االساسيه للبنات يلالخل

 اناث شجرة الدر االساسيه للبنات الخليل

 اناث رابعة العدوية األساسية للبنات الخليل

 اناث ب للبنات/غرناطة االساسيه  الخليل

 ذكور أ األساسية للبنات/المعارف  الخليل

 اناث عائشة ام المؤمنين االساسية للبنات الخليل

 ذكور ي االساسيه للبنينالشافع الخليل

 اناث خديجة بنت خويلد االساسيه للبنات الخليل

 اناث ام عمار بن ياسر االساسيه للبنات الخليل

 اناث اليقظة االساسية للبنات الخليل

 اناث ذو النورين االساسية للبنات الخليل

 ذكور شهداء الحرم االبراهيمي األساسية للبنين الخليل

 اناث ب للبنات/نت ابي بكر األساسية اسماء ب الخليل

 ذكور شهداء االقصى األساسية للبنين الخليل

 ذكور هدى عبد النبي األساسية للبنين الخليل

 اناث تيسير مسودي األساسية للبنات الخليل

 اناث السيدة سارة األساسية للبنات الخليل

 اناث صدقية ابو الضبعات األساسية للبنات الخليل

 اناث الخوارزمي األساسية  للبنات الخليل

 ذكور أ األساسية للبنين/حربي ابو الضبعات الخليل

 اناث ياسين طه األساسية للبنات الخليل

 اناث النصر األساسية للبنات الخليل

 ذكور الخوارزمي األساسية للبنين الخليل

 ذكور ب للبنين/عبد الحي شاهين األساسية الخليل
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 ذكور ب للبنين/ي األساسية األمام عل الخليل

 مختلط عبد القادر القواسمة األساسية المختلطة الخليل

 اناث عمر بن الخطاب األساسية للبنات الخليل

 ذكور السيد االساسية للبنين الخليل

 اناث الرضوان األساسية للبنات الخليل

 اناث سعاد النتشة االساسية للبنات الخليل

 ذكور ألساسية للبنينوصايا الرسول ا الخليل

 ذكور اسامه بن المنقذ األساسية للبنين الخليل

 ذكور يسرى النتشة األساسية للبنين الخليل

 اناث ربعي الشريف األساسية للبنات الخليل

 اناث راضي النتشة االساسية للبنات الخليل

 ذكور ناصر الدين االساسية للبنين الخليل

 الخليل
سب االساسية رجب عبد الرزاق المحت

 اناث للبنات

 ذكور اليقظة االساسية للبنين الخليل

 اناث وصايا الرسول االساسية للبنات الخليل

 ذكور االمير محمد االساسية  ب للبنين الخليل

 ذكور الغزالي االساسية للبنين الخليل

 ذكور أ للبنين/ترقوميا االساسية الخليل

 كورذ بيت كاحل االساسية للبنين الخليل

 ذكور شهداء تفوح االساسية للبنين الخليل

 اناث رشدية المحتسب االساسية للبنات الخليل

 اناث أ للبنات/بيت كاحل االساسية الخليل

 اناث ام سلمة االساسية للبنات الخليل

 ذكور النور األساسية للبنين الخليل

 اناث تفوح االساسية للبنات الخليل

 اناث ة للبناتترقوميا االساسي الخليل

 اناث أ للبنات/االقصى االساسية  الخليل

 ذكور شهداء ترقوميا األساسية للبنين الخليل

 اناث السيدة زينب األساسية للبنات الخليل

 ذكور عثمان بن عفان األساسية للبنين الخليل

 اناث ب للبنات/بيت كاحل األساسية الخليل

 اثان ب للبنات/األقصى األساسية  الخليل
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 اناث شهداء الحرم االساسية للبنات الخليل

 مختلط الخنساء األساسية المختلطة الخليل

 مختلط قلقس االساسية للبنات الخليل

 ذكور ذكور الرازي جنوب الخليل

 اناث بنات يطا االساسية جنوب الخليل

 اناث بنات الهدى االساسية جنوب الخليل

 ذكور ذكور سعد بن ابي وقاص جنوب الخليل

 اناث شهداء دورا االساسية للبنات جنوب الخليل

 اناث بنات رقعه االساسيه جنوب الخليل

 اناث بنات الصخرة االساسية جنوب الخليل

 ذكور ذكور يطا االساسية جنوب الخليل

 ذكور ذكور المنصور االساسيه جنوب الخليل

 ذكور ذكور االمين االساسية جنوب الخليل

 ذكور كور المأمون االساسيةذ جنوب الخليل

 اناث بنات ام سلمه االساسية جنوب الخليل

 ذكور ضرار بن االزور االساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط فلسطين االساسية المختلطة جنوب الخليل

 ذكور س/ ذكور ابن سينا  جنوب الخليل

 مختلط اليرموك المختلطة جنوب الخليل

 مختلط القادسية المختلطة                  جنوب الخليل

س/بنات ذات النطاقين                 جنوب الخليل  اناث 

 اناث بنات شهداء يطا االساسية جنوب الخليل

 مختلط القدس االساسية المختلطة جنوب الخليل

 اناث بنات االقصى االساسية جنوب الخليل

 اناث تل الصمود االساسية المختلطة جنوب الخليل

 ذكور ابو علي اياد االساسية.ذ جنوب الخليل

 ذكور كنار االساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط جبل طاروسة المختلطة جنوب الخليل

 ذكور ظة الرجعي االساسية. ذ جنوب الخليل

 اناث بنات عائشه بنت ابي بكر االساسية جنوب الخليل

 اناث بنات الظاهرية االساسية جنوب الخليل

 اناث "ا " بنات االندلس االساسية  ب الخليلجنو

 ذكور "ا " ذكور اذنا االساسية  جنوب الخليل
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 مختلط امريش االساسية المختلطة  جنوب الخليل

 ذكور كرمه االساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط ابو العرقان االساسية المختلطة جنوب الخليل

 ذكور ذكور دوما االساسية جنوب الخليل

 مختلط دير رازح االساسية المختلطة جنوب الخليل

 ذكور ذكور ابو عبيدة االساسية جنوب الخليل

 مختلط بيت مرسم االساسية المختلطة جنوب الخليل

 ذكور ذكور الفاروق االساسية جنوب الخليل

 مختلط السيما االساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط دير العسل التحتا االساسية جنوب الخليل

 مختلط التوانة االساسية المختلطة جنوب الخليل

 ذكور ذكور بيت عوا  االساسية جنوب الخليل

 مختلط سكة االساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط الطبقة االساسية المحتلطة جنوب الخليل

 ذكور ذكور عناب الصغيرة االساسية جنوب الخليل

 ذكور يةذكور ابن تيمة االساس جنوب الخليل

 مختلط اعزيز االساسية المختلطة جنوب الخليل

 اناث بنات مؤتة االساسية جنوب الخليل

 مختلط بنات دير سامت االساسية جنوب الخليل

 اناث بنات اشبيلية االساسية جنوب الخليل

 مختلط ذكور دير سامت االساسية جنوب الخليل

 اناث بنات خليل الوزير االساسية جنوب الخليل

 اناث بنات السموع االساسية جنوب الخليل

 مختلط الزويدين االساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط زيف االساسية المحتلطة جنوب الخليل

 مختلط الكعابنة االساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط الهذاليل االساسية جنوب الخليل

 ذكور ذكور خلة المية االساسية جنوب الخليل

 مختلط زيد بن حارثة االساسية المختلطة الخليل جنوب

 مختلط دير العسل الفوقا االساسية المختلطة جنوب الخليل

 ذكور ذكور بني حارث االساسية جنوب الخليل

 ذكور جعفر بن ابي طالب االساسية.ذ جنوب الخليل

 اناث بنات كريسة االساسية جنوب الخليل
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 ذكور ةذكور السموع االساسي جنوب الخليل

 ذكور عثمان بن عفان االساسية جنوب الخليل

 مختلط رابود االساسية المختلطة جنوب الخليل

 ذكور ذكور الظاهرية االساسية أ جنوب الخليل

 ذكور ذكور الظاهرية ب جنوب الخليل

 ذكور ذكور البخاري االساسية  جنوب الخليل

 اناث سكينة بنت الحسين االساسية جنوب الخليل

 اناث بنات حفصة االساسية وب الخليلجن

 اناث بنات اذنا االساسية جنوب الخليل

 ذكور اذنا/ ذكور العودة االساسية  جنوب الخليل

 مختلط ام لصفة االساسية المختلطة جنوب الخليل

 اناث بنات بيت عوا االساسية جنوب الخليل

 مختلط بنات االندلس االساسيةب جنوب الخليل

 مختلط بنات رافات االساسية جنوب الخليل

 ذكور ذكور الكرامة س جنوب الخليل

 مختلط عناب الكبيرة س المختلطة جنوب الخليل

 مختلط البويب االساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط الحدب االساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط ابو الغزالن االساسية المختلطة جنوب الخليل

 ذكور شهداء اذنا المسائية ذكور جنوب الخليل

 مختلط س/بنات شهداء السموع جنوب الخليل

 مختلط الحيلة الساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط األساسية المختلطة البيادر          جنوب الخليل

س/خلة صالح                جنوب الخليل  مختلط 

 ذكور بنات الحرمين                جنوب الخليل

 ذكور ذكور الظاهر بيبيرس االساسية وب الخليلجن

 مختلط طرامة االساسية المختلطة جنوب الخليل

 اناث بنات الضياء االساسية جنوب الخليل

 مختلط ابو العسجا المختلطة جنوب الخليل

 مختلط عرب الفريجات االساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط الكوم االساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط الشهيد كمال الصريع االساسية المختلطة جنوب الخليل

 مختلط بيت الروش التحتا المختلطة جنوب الخليل
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 مختلط البيرة االساسية المختلطة جنوب الخليل

 اناث بنات الريحية االساسية جنوب الخليل

 مختلط شويكة االساسية المختلطة جنوب الخليل

 اناث عدية االساسيةبنات حليمة الس جنوب الخليل

 مختلط المجد االساسية المختلطة جنوب الخليل

 ذكور ذكور كريسة أالساسية ب جنوب الخليل

 ذكور ذكور جعفر االساسيةب جنوب الخليل

 اناث خولة بنت االزور االساسية.ب جنوب الخليل

 مختلط بنات خرسا االساسية الجديدة جنوب الخليل

 اناث ساسيةبنات كرمة اال جنوب الخليل

 ذكور ذكور االمين االساسية ب  جنوب الخليل

 اناث بنات الصخرة االساسية ب  جنوب الخليل

 اناث بنات شهداء دورا االساسية ب  جنوب الخليل

 مختلط الديرات االساسية المختلطة جنوب الخليل

 ذكور م.كرم االشقر س جنوب الخليل

 مختلط الكرمل االمختلطة جنوب الخليل

 اناث بنات امريش جنوب الخليل

 مختلط واد  السلطان جنوب الخليل

 اناث ب عسقالن س جنوب الخليل

 اناث ب نيسان س جنوب الخليل

 مختلط الدقيقة س م جنوب الخليل

 مختلط المسافر االساسية المختلطة جنوب الخليل

 ذكور الشهيد ابو علي مصطفى االساسية للبنين قباطية

 اناث ام عمارة االساسية بنات قباطية

 ذكور معاذ بن جبل االساسية للبنين قباطية

 ذكور ابن البيطار االساسية الثانية للبنين قباطية

 ذكور قباطية االساسية للبنين قباطية

 اناث خولة بنت االزور االساسية للبنات قباطية

 اناث بنات قباطية س الشرقية قباطية

 اناث بيةبنات قباطية س الغر قباطية

 اناث بنات خديجة بنت خويلد االساسية قباطية

 اناث بنات عرابة االساسية قباطية

 ذكور ذكور ابن البيطار االساسية االولى قباطية
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 ذكور ذكور  قباطية االساسية الغربية قباطية

 ذكور الشهيد فريد غنام االساسية للبنين قباطية

 اناث بنات جبع االساسية قباطية

 مختلط الرامه االساسيه المختلطة يةقباط

 ذكور سيلة الظهر االساسية االولى للبنين قباطية

 اناث بنات سلية الظهر االساسية قباطية

 ذكور سيريس االساسية للبنين قباطية

 مختلط الكفير االساسية المختلطة/ صير  قباطية

 ذكور عجه االساسية للبنين قباطية

 مختلط ية المختلطةالعصاعصه االساس  قباطية

 ذكور ذكور العطارة االساسية  قباطية

 مختلط فحمة الجديدة االساسية قباطية

 ذكور ذكور كفر راعي االساسية قباطية

 اناث بنات كفر راعي االساسية قباطية

 ذكور مثلث الشهداء االساسية قباطية

 ذكور ميثلون االساسيه الثانية للبنين قباطية

 اناث ثلون االساسيةبنات مي قباطية

 اناث عجة س للبنات قباطية

 قباطية
الشهيدين بالل واشرف أبو خضر  

 ذكور األساسية للبنين

 اناث بنات سيريس األساسية   قباطية

 ذكور ميثلون األساسية األولى للبنين   قباطية

 اناث العطارة األساسية للبنات   قباطية

 اناث بنات الجديدة االساسية قباطية

 ذكور ذكور صانور االساسية قباطية

 ذكور ذكور جبع االساسية قباطية

 ذكور ذكور سيلة الظهر االساسية الثانية قباطية

 اناث بنات مسلية األساسية الجديدة قباطية

 ذكور ذكور رابا االساسية قباطية

 ذكور ذكوركفر راعي االساسية الجديدة  قباطية

 ذكور ساسية للبنينالشهيد احمد ياسين اال قباطية

 اناث بنات  سيلة الظهر االساسية الجديدة قباطية

 مختلط مثلث الشهداء االساسية المختلطة قباطية
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 ذكور ذكور الفندقومية االساسية قباطية

 ذكور البيروني االساسية للبنين  طوباس

 ذكور ابن النفيس االساسية للبنين  طوباس

 ذكور ولىذكور طوباس االساسية اال طوباس

 اناث ابو ذر الغفاري االساسية للبنات طوباس

 اناث بنات طوباس االساسية طوباس

 اناث عائشة ام المؤمنين االساسية للبنات طوباس

 ذكور ذكور طوباس االساسية الثانية طوباس

 مختلط عين شبلي االساسية المختلطة طوباس

 ذكور ذكور طمون االساسية الثانية طوباس

 اناث بنات طمون االساسية الثانية  طوباس

 ذكور ذكورعقابا االساسية طوباس

 اناث بنات عقابا االساسية طوباس

 مختلط العقبة االساسية المختلطة  طوباس

 اناث بنات طمون االساسية االولى طوباس

 مختلط عاطوف االساسية المختلطة طوباس

 ذكور ذكور طمون االساسية االولى طوباس

 اناث طمون االساسية المختلطة طوباس

 مختلط واد الفارعة االساسية المختلطة  طوباس

 اناث الحاجة نبيهة المصري االساسية للبنات  طوباس

 مختلط الثغرة االساسية المختلطة طوباس

 ذكور ابن الهيثم االساسية للبنين طوباس

 طوباس
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 

 ذكور االساسية للبنين

 مختلط عين البيضاء االساسية وباسط
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  عدد المدارس ):4(ملحق رقم 

 2009/2010توزيع المدارس 

 المديرية
عدد المدارس 
عدد المدارس الثانوية االساسية

 60 68 جنين
 42 30 جنوب نابلس

 59 84 نابلس
 35 29 سلفيت
 53 72 طولكرم
 39 37 قلقيلية
 103 69 رام اهللا

 30 31 ضواحي القدس
 13 25 القدس

 50 67 بيت لحم
 12 8 اريحا

 25 68 شمال الخليل
 23 104 الخليل

 52 118 جنوب الخليل
 40 44 قباطية
 15 23 طوباس
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By 
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Abstract 
  This study sought to find out the degree of using the administrative 

engineering method in  the practice administrative processes in public 

schools in the West Bank governorates as perceived by school principals of 

both sexes. In addition, the study examined the impact of  variables of 

gender, academic qualification, administrative experience, school level, 

specialization and governorate on the responses of the school principals  for 

the sake of finding out the extent of the use of the administrative 

engineering method in the practice of  administrative processes in public 

schools in the West Bank governorates. 

   The problem of the study was summed up in two questions: What is 

the degree of using the administrative engineering method in  the practice 

of administrative processes in public schools in the West Bank 

governorates as perceived by school principals? Are there any statistically 

significant differences in the degree of using the administrative engineering 

method, in the practice of the administrative processes, which might be 

attributed to the variables of gender, academic qualification, administrative 

experience, school level, specialization and location of the directorate of 

education? 
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    To answer the questions of the study, the researcher developed a 35-item 

questionnaire and administered it to a random sample of 429 principals 

(28% of the population of the study) . The first section of the questionnaire 

was devoted to a collection of primary data about the subjects. The second 

section had 35 items distributed among  seven domains : planning in the 

light of administrative engineering,  organization in the light of 

administrative engineering, orientation/guidance in the light of  

administrative engineering, follow up and evaluation in the light of 

administrative engineering, supervision in the light of administrative 

engineering ,  communication in the light of administrative engineering and  

decision making  in the light of administrative  engineering .  

  The overall reliability coefficient of the instrument, using 

Cronbach’s alpha, was 0.909, and was appropriate enough for scientific 

research purposes. After data  collection, the researcher conducted a 

statistical processing  of data using arithmetic means , percentages, T-test 

for two  independent groups, One- Way Analysis of Variance  and 

Scheffe’s Test  for multi – comparisons.  

  After data analysis , the researcher found that the overall score of the 

degree of using the administrative engineering method in the practice of the 

administrative processes in public schools, as perceived by school 

principals, was very high (80.4%). The researcher also found  no 

statistically significant differences at  a = 0.05  in the degree of using the 

administrative engineering method in the practice of the administrative 

processes  which might be  attributed to the variables of gender , school 

level and specialization . However, it was found that there were statistically  

significant differences at a = 0.05 in the degree of using  the administrative 
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engineering method in the practice of the administrative processes in 

government schools which might be attributed  to the academic 

qualification, in the planning domain, in favor of holders of postgraduate 

degrees. It was also found that there were statistically significant 

differences at  a=0.05  in the degree of  using the  administrative 

engineering method in the practice  of administrative processes  in public 

schools  which  might be attributed  to the variable of administrative 

experience  in favor of those who had  more than  ten years of experience .  

  In the light of the study findings, the researcher suggests the 

following recommendations: 

• Providing all elements and requirements necessary for the employment of 

the administrative engineering method in  the practice of the administrative 

processes. 

• Embracing the administrative engineering method in the practice of the 

administrative processes in government schools and verifying the quality of 

these processes. 

 




