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واقع تطبيق الإدارة املدر�صية ملدخل اإعادة الهند�صة الإدارية من وجهة نظر 
امل�صرفني الرتبويني يف حمافظة اإربد

د . منرية ال�صرمان 
اأ�صتاذ م�صارك بق�صم الإدارة واأ�صول الرتبية 

كلية الرتبية – جامعة الريموك 

ملخ�س
الهند�سة  اإعادة  ملدخل  املدر�سية  الإدارة  تطبيق  واقع  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
الإدارية، اإذ يعترب هذا املدخل الإداري بدياًل للحلول الإدارية التقليدية التي تتبعها املوؤ�س�سات، ومن 
خالله يتم توظيف التطورات يف جمال املعلومات والت�سالت واجلودة والتح�سني لتح�سني ظروف 
العمل وزيادة قدراته التناف�سية. وقد تكونت عينة الدرا�سة من )111( م�سرفًا وم�سرفة يف حمافظة 
الدرا�سة،  اأهداف  ولتحقيق  الدرا�سي 2010/2009،  العام  الثاين من  الف�سل  وذلك خالل  اإربد، 
مت تطوير ا�ستبانة مكونة من )36( فقرة، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل اأن واقع  تطبيق مدخل اإعادة 
الهند�سة قد جاء بدرجة متو�سطة، كما ك�سفت الدرا�سة عن عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
ب�سرورة  الدرا�سة  اأو�ست  وقد  الإ�سرافية،  العلمي واخلربة  واملوؤهل  الجتماعي  النوع  ملتغري  تعزى 

التقليل من البريوقراطية يف الإدارة املدر�سية.

الكلمات املفتاحية: اإعادة الهند�سة، الإدارة املدر�سية، امل�سرفني الرتبويني، حمافظة اإربد.

Abstract
 The purpose of this study is to explore the reality of applying the reengineering 

approach in school administration as perceived by educational supervisors in Irbid 
governorate. The sample of the study consisted of (111) supervisors during the second 
semester in 20092010/. To achieve the purpose of the study, the researcher developed 
a questionnaire consisted of (36) items. The findings of the study were the level of 
applying reengineering approach showed a moderate level. In addition It indicated 
that there were no statistical significant differences due to all of the study variable.

Based on the findings of the study, the researcher recommended the necessity of 
decreasing  Pearucracy in school administration.

Key words: reengineering, School administration, educational supervisors, Irbid 
governorate. 
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واقع تطبيق الإدارة املدر�صية ملدخل اإعادة الهند�صة الإدارية من وجهة نظر امل�صرفني الرتبويني يف حمافظة اإربد

خلفية الدراسة وأهميتها

املقدمة
اإن التطوير الإداري ميثل الركن الأ�سا�سي الذي تقوم عليه الإدارة يف كافة جمالتها 
وملختلف اأعمالها يف الع�سر احلديث، هذا الع�سر الذي يت�سم باحلداثة  والتجديد، لبد 
اإعادة  وتعد  الإداري،  والنوع  الكم  وعلى  ال�سرعة  الرتكيز على  من مواجهته من خالل 
هند�سة العمليات الإدارية اإحدى متطلبات مواكبة الع�سر من اأجل اإيجاد املناخ الإداري 
والتنظيمي الذي ميكن العاملني من امل�ساهمة يف حل امل�سكالت التي تواجههم، وزيادة 

�سبل جناح عمليات الت�سال واتخاذ القرارات.
تركز  الإداري حيث  للتطوير  الهامة  املداخل  اأحد  الإدارية  الهند�سة  اإعادة  وتعترب 
والهياكل  وال�سرتاتيجية،  الإدارية  للعمليات  واجلذري  ال�سامل  الت�سميم  اإعادة  على 
التنظيمية، بهدف حت�سني الأداء، وزيادة النتاجية يف املنظمة ب�سورة ملحوظة )الغريب 

واآخرون، 2005(. 
كما ويعد هذا الأ�سلوب الإداري ثورة حقيقية يف عامل الإدارة احلديث، اإذ اأنه يختلف 
عن الأ�ساليب التقليدية يف اأنه يهدف اإىل الو�سول اإىل حت�سينات جذرية يف جمال الوقت 
الالزم لأداء العمل، ويبداأ باأ�سئلة جذرية حول جدوى و�سرورة ومربر وجود كل وحدة من 
وحدات املنظومة، وكيف يكون �سكل املنظومة لو كان �سيتم ان�ساوؤها من جديد، ويتطلب 
ذلك اإعادة النظر يف الوظائف وال�سيا�سات املتبعة، وقد يكون ذلك على امل�ستوى الكلي 
اأو على م�ستوى الوحدات، ويركز هذا الأ�سلوب على تطوير العمليات التي يتم من خاللها 

حتقيق الأهداف التي ت�سعى اإليها املوؤ�س�سة )ح�سني، 2007(.
اإن ت�سخري الطاقات وتوجيهها باأ�سلوب علمي خمطط واإعادة هيكلة املنظمات هو 
اإحلاحًا  اأكرث  للتطوير  احلاجة  وت�سبح  تواجهها،  التي  امل�سكالت  لعالج  الأمثل  ال�سبيل 
عندما تريد املنظمات حتقيق درجة عالية من الكفاءة والفعالية من خالل تبني املداخل 
التي انخف�ست  العمليات احلالية  والتغيري، وهدم  التقدم  تنا�سب ع�سر  التي  اجلديدة 
جديدة  اإدارية  عمليات  ت�سميم  ثم  تكلفتها،  وارتفاع  قدمها  ب�سبب  وفعاليتها  كفاءتها 

تتعامل بقوانني حديثة تنا�سب اأهداف املنظمة )م�سلم وعمر، 2007، �ض336(.
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د . منرية ال�صرمان 

واإعادة  املنظمة  عمليات  يف  اجلوهري  التفكري  اإعادة  هي  الهند�سة  اإعادة  اإن   
تتعلق  الهند�سة ل  فاإعادة  الأداء،  لتحقيق حت�سينات كبرية يف  ب�سكل جذري  ت�سميمها 
باإدخال حت�سينات هام�سية على املنظمة، بل بتحقيق طفرات كمية يف الأداء، فبالإمكان 
قيا�ض الأداء بطرق خمتلفة مثل التكاليف املخف�سة اأو ال�سرعة الأكرب اأو الدقة الأف�سل، 
واإعادة الهند�سة لي�ست معنية بتح�سني ما هو موجود م�سبقًا، بل اإنها معنية بالتخل�ض 
من كل �سيء قائم والبدء من جديد، واإعادة ت�سكيل اأ�سلوب اأداء العمل، كما اأن اإعادة 
القاعدة  من  العمل  يف  التفكري  واإعادة  الأمثل،  الأداء  كيفية  بت�سميم  معنية  الهند�سة 
اإىل الأعلى لتخلي�ض العمل من ما هو غري �سروري، ولإيجاد طرق اأف�سل لأداء ما هو 
وعيًا  اأكرث  اأ�سبحوا  الذين  امل�ستفيدين،  اأو  العمالء  على  الرتكيز  خالل  من  �سروري، 
ودراية باحتياجاتهم مما كانوا عليه يف املا�سي، ويتوفر لديهم مدى اأكرب من اخليارات، 
اأما املناف�سة فقد كانت يف املا�سي حملية، فقد اأ�سبحت اليوم عاملية، كما اأنه ويف ظل 
عامل يت�سم بالتغيري ال�سريع، فعلى املنظمات اأن تغري اأولوياتها، بالرتكيز على ال�سرعة 
والإبداع واملرونة، ويكاد يكون من ال�سعب اأن يتم اإعادة تكييف املنظمات يف هذه البيئة، 

اإل من خالل اإعادة الهند�سة )هامر و�ستاينن، 2000(.
وجدير بالذكر اأن مفاهيم اإعادة الهند�سة تتناول كيفية التحول من الهيكل الهرمي 
تغيري  وكيفية  الأهداف،  حتقيق  اأجل  من  الفرق  اإعداد  وكيفية  امل�سطح،  الهيكل  اإىل 
الأبعاد، وكيفية تغيري  اأفراد عاملني متعددي  اإىل  املوظفني من متمركزين حول املهمة 
املديرين من م�سرفني اإىل مدربني، والتخل�ض من بريوقراطية العمل، والبدء من جديد، 
الأ�سا�سية،  والإمكانات  للكفايات  الأمثل  وال�ستغالل  والتحديد  ال�سفر،  نقطة  من  اأي 
العاملني،  �سالحيات  وتو�سيع  القرارات،  �سنع  عملية  يف  وم�ساركتهم  العاملني  وحتفيز 
ولي�ض  متكاملة  عمليات  واإمتام  الرقابة،  �سوابط  وحت�سني  العمل،  خطوات  واخت�سار 

جزئيات �سغرية، وت�سجيع الإبداع وتعميق روح اللتزام وامل�سوؤولية )ح�سني، 2007(.
اأنحاء  اإن هذا املدخل الإداري يجعل امل�سوؤولية وال�سالحية موزعة ب�سكل كبري يف 
املنظمة لدرجة اأن كل �سخ�ض من الناحية العملية يعترب مديرًا ا�ستنادًا اإىل ما يقوم به 
من عمل، لكن رحلة هذا املدخل الإداري تعترب طويلة قد ت�ستغرق �سنوات، ورمبا طول 
فرتة حياة املنظمة، لأن هذا املدخل لي�ض �سعارًا ول كلمات، واإمنا اأفعاًل تت�سم ب�سعوبة 

التطبيق والوقت الطويل لتغيري ثقافة الأفراد واأ�ساليب حياتهم )ت�سامبي، 2003(.
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الإنتاجية،  الإنطالقة  لإحداث  الإدارية  الهند�سة  اإعادة  املنظمات  طبقت  لقد   
وذلك من خالل الهتمام الأ�سا�سي لإعادة الهند�سة بالعمليات والأن�سطة ذات القيمة 
اإىل هذا  والنظر  العمل،  نتائج  قيا�سه يف  يجري  الذي  العايل  الأداء  امل�سافة، وحتقيق 
املفهوم الإداري على اأنه مبثابة الو�سيلة التي يتم من خاللها تخويل ال�سلطة للعاملني، 
ب�سورة  منها  امل�ستفيد  اإىل  املقدمة  باخلدمة  العملي  الإرتقاء  تطبيق  اإىل  بالإ�سافة 

حم�سو�سة وملمو�سة للغاية )�سلطان، 1996(.
املوقف،  �سيد  باعتباره  العميل  هي  حماور  ثالثة  على  تعتمد  الهند�سة  اإعادة  اإن 
والتطور التقني وكيفية الإ�ستفادة منه يف الإنتاجية والأداء، واملناف�سة والأ�ساليب التي 
يتبعها املناف�سون وكيفية التفوق عليها، وذلك من خالل التفكري واإعادة التفكري لإعادة 
اإدارة العمليات يف املنظمة، ويكون ذلك باإعادة ت�سكيل املنظمة لتواكب املناف�سة يف ع�سر 

اأ�سبحت املتغريات فيه اأكرث من الثوابت )مو�سى، 2002(.
الأ�سا�سية مثل  املتطلبات  توافر عدد من  اإىل  الهند�سة  اإعادة  برامج  تنفيذ  يحتاج 
اأنها ترتبط بالروؤيا  اإذ  اإ�سفاء الطابع ال�سرتاتيجي عند قيادة عملية اإعادة الهند�سة، 
اإعادة الهند�سة على مدى التزام وقناعة  والأهداف ال�سرتاتيجية، كما ويتوقف جناح 
الإدارة العليا يف املنظمة ب�سرورة احلاجة لتبني هذه الربامج، من اأجل حت�سني الو�سع 
التناف�سي للمنظمة، هذه القناعة يجب اأن ترتجم يف �سكل دعم فعال من خالل تو�سيح 
كاأداة  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  يعترب  كما  العاملني،  جلميع  واإي�سالها  الروؤيا 
القدمي،  النظام  على  القائمة  العمليات  على  العتماد  من  بدًل  جديدة  عمليات  لبناء 
هذا بالإ�سافة اإىل قدرة الإدارة يف تبني قنوات الت�سال الفعال وامل�ستمر مع اأ�سحاب 
باأي  ميكن  ول  التنظيمي،  ال�ستقرار  لتحقيق  وذلك  وخارجها  املنظمة  داخل  امل�سالح 
حال من الأحوال جتاهل اأهمية التمكني واإدارة املوارد الب�سرية يف جناح تطبيق اإعادة 
ذات  قرارات  لتخاذ  الدنيا  الإدارية  امل�ستويات  يف  العاملني  تخويل  يتم  اإذ  الهند�سة، 
عالقة بعملهم، وهذا بطبيعة الأمر يعني التخلي عن النمط البريوقراطي ال�سائد، كما 
يهدف التمكني اإىل رفع م�ستوى الر�سا الوظيفي وتطوير العاملني لت�سبح لديهم مهارات 

متعددة )م�سهور، 2010(.
اإن مدخل اإعادة الهند�سة يعترب البداية من نقطة ال�سفر مبعنى التغيري اجلذري، 
فهو مدخل يختلف عن اأ�ساليب التطوير التقليدية من خالل تركيزه على املخرجات وعلى 

واقع تطبيق الإدارة املدر�صية ملدخل اإعادة الهند�صة الإدارية من وجهة نظر امل�صرفني الرتبويني يف حمافظة اإربد

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



389

العمليات الإدارية ل على الأن�سطة وذلك من خالل حماولة ال�ستغناء قدر الإمكان عن 
العمل الورقي، والرتكيز على اخلدمة الذاتية، وتفوي�ض ال�سلطة اإىل امل�سوؤول عن اإجناز 
العمل، والنظر اإىل املديرين على اأنهم م�سرفني مدربني من اأجل اإعادة التفكري يف العمل 
مل�ساعدة املنظمة على تلبية رغباتها وحتقيق اأهدافها، يف ظروف ل مكان فيها ملنظمٍة 
قابعة يف ظل الروتني والبريوقراطية الإدارية والإنغالق على العامل اخلارجي )عاطف، 

.)2009
على  تركز  املوؤ�س�سة  جلعل  الأمثل  الأ�سلوب  الإدارية  الهند�سة  اإعادة  تعترب   
من  اأكرث  املهام،  بني  البينية  العالقات  على  وتوؤكد  وال�سرتاتيجية،  الإدارية  العمليات 
الرتكيز على املهام نف�سها، كما اأنها تركز على اأن العمل يجب اأن يبداأ من القاع للقمة، 
الوظائف  من  اأكرث  الوظائف  متعددة  بالعمليات  املتعلق  والتنظيم  التفكري  عن  وتنجم 
اخلا�سة بالأق�سام، وتنتج عملية التح�سني ال�سامل من التحديث وال�ستخدام البتكاري 
للتكنولوجيا وتقدمي طرق جديدة للعمل والعالقات اجليدة، واإعادة ت�سكيل روابط بني 

الأق�سام، واملراجعة اجلوهرية للعمليات )الغريب واآخرون، 2005(.
للعمليات  وال�سريع  اجلذري  الت�سميم  اإعادة  متثل  الهند�سة  اإعادة  اأن  ومبا   
التي  التنظيمية  والهياكل  وال�سيا�سات  وللنظم  م�سافة،  قيمة  لها  والتي  ال�سرتاتيجية 
ت�ساند تلك العمليات لذا فهي مدخل متوازن لعدد من اأدوات التح�سني التي تعتمد على 
تغيري العملية ولي�ض تغيري الوظائف، من خالل عمليات الأمتتة الإبداعية واإر�ساء الأفراد 

)�سلطان، 1996(.
وبذلك حتدث تغريات يف وحدات العمل من الأق�سام الوظائفية اإىل فرق عملية،   
اأدوار الأفراد  اإىل الأعمال ذات الأبعاد املتعددة، ويف  ويف الأعمال من املهام الب�سيطة 
تتحقق  وبذلك  الثقافة،  اإىل  التدريب  من  العمل  اإعداد  ويف  املدعمة،  اإىل  املراقبة  من 
وال�سرعة  واخلدمة  واجلودة  التكلفة  مثل  احلا�سمة  الأداء  معايري  يف  فائقة  حت�سينات 
)الوليد، 2009(. وبذلك تتخل�ض الإدارة جذريا من العمل الورقي من خالل ا�ستخدام 
اأنظمة وبرامج التقنية احلديثة، ومن الهياكل التنظيمية املعقدة، ومن املراجعة الدورية 

للخطط، ومن حتمل املديرين لكافة اأعباء اتخاذ القرارات )ال�سرييف، 2006(
الهند�سة  اإعادة  نظام  تطبيق  ب�سرورة  مطالبة  الرتبوية  املنظمات  جميع  اأن  ومبا 
الإدارية داخل موؤ�س�ساتها التعليمية للتخل�ض من النمط التقليدي يف التخطيط وال�سبط 

د . منرية ال�صرمان 
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والجتاه نحو ال�سرعة والإبداع واملرونة واجلودة واخلدمة ال�سريعة، ول يتحقق ذلك يف 
املنظمات الرتبوية اإل من خالل املناف�سة والتغيري )عبد املح�سن، 1997(، ولذلك جاءت 
هذه الدرا�سة للتعرف على درجة تطبيق الإدارة املدر�سية ملدخل اإعادة الهند�سة الإدارية 

من اأجل زيادة فعاليتها وحت�سني اأدائها.

م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها
لقد اأ�سبحت احلاجة ما�سة اإىل اإدارة مدر�سية متتاز بالكفاءة واملهارة والقدرة   
على حتمل امل�سوؤولية، والتكيف مع كل ما هو جديد ومتطور وا�ستخدام اأ�ساليب اإدارية 
النظري،  الأدب  من  الكثري  على  الباحثة  اإطالع  خالل  ومن  لذلك  اإبداعية  حديثة 
عي�سى  بني  درا�سة  مثل  الهند�سة  اإعادة  مبو�سوع  عالقة  لها  التي  ال�سابقة  والدرا�سات 
)2009( ودرا�سة الطيطي واآخرون )2009(. والتي اأظهرت اأهمية هذا املدخل الإداري 
املنظمات  يف  املو�سوع  هذا  لدرا�سة  بالباحثة  حدا  مما  الرتبوية،  الإدارة  يف  احلديث 
يف  املدر�سية  الإدارة  يف  الهند�سة  اإعادة  مدخل  تطبيق  درجة  على  للتعرف  التعليمية 
حمافظة اإربد، علمًا باأن هذا املو�سوع وبح�سب علم الباحثة مل يحظ باهتمام الباحثني، 

ولذلك فقد �سعت هذه الدرا�سة لالإجابة عن الأ�سئلة التالية:
ما واقع تطبيق الإدارة املدر�سية ملدخل اإعادة الهند�سة الإدارية من وجهة نظر . 1

امل�سرفني الرتبويني يف حمافظة اإربد؟
الدللة )α = 0.05( يف . 2 اإح�سائية عند م�ستوى  هل توجد فروق ذات دللة 

واقع تطبيق مدخل اإعادة الهند�سة الإدارية وفقًا ملتغري النوع الجتماعي واملوؤهل 
العلمي، واخلربة الإ�سرافية؟

اأهمية الدرا�صة
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة من اأهمية مو�سوعها الذي يهدف اإىل التعرف على   
واقع تطبيق الإدارة املدر�سية ملدخل اإعادة الهند�سة الإدارية، اإذا تعترب املدر�سة جزءًا 
متطلبات  مواجهة  عليها  يجب  بفعالية  دورها  توؤدي  وحتى  الرتبوي،  النظام  يف  هامًا 
الع�سر احلديث يف التطور والتنمية، كما اأن هذه الدرا�سة ت�ساعد القائمني على وزارة 
الرتبويني يف  وامل�سرفني  والتعليم  الرتبية  ومديري  القرار  �سانعي  والتعليم من  الرتبية 
املدر�سية،  الإدارة  يف  تطبيقه  اإمكانية  مع  احلديث  الإداري  املدخل  هذا  على  التعرف 

واقع تطبيق الإدارة املدر�صية ملدخل اإعادة الهند�صة الإدارية من وجهة نظر امل�صرفني الرتبويني يف حمافظة اإربد
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املدر�سية  الإدارة  واقع  على  للتعرف  املدار�ض  مديري  الدرا�سة  تفيد هذه  اأن  يوؤمل  كما 
عندما تطبق اإعادة الهند�سة الإدارية، كما تفيد هذه الدرا�سة الباحثني وطلبة الدرا�سات 
العليا املهتمني بهذا املجال، و�سوف ت�ساهم هذه الدرا�سة يف اإثراء الأدب الرتبوي املتعلق 

مبدخل اإعادة الهند�سة يف البيئة الأردنية ب�سكل خا�ض والعربية ب�سكل عام.

اأهداف الدرا�صة
�صعت الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف التالية:  

• التعرف على مدخل اإعادة الهند�سة الإدارية.	
• التعرف على واقع تطبيق الإدارة املدر�سية ملدخل اإعادة الهند�سة الإدارية من 	

وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني يف حمافظة اإربد.

التعريفات ال�صطالحية والإجرائية
اإعادة الهند�سة الإدارية: هي اأ�سلوب اإداري يهدف اإىل اإجراء حت�سني كبري يف   
املوؤ�س�سة دفعة واحدة عن طريق اإعادة النظر يف العمليات والأن�سطة، وذلك �سمن فرتة 
جذرية  ت�سميم  واإعادة  اأ�سا�سية  نظر  اإعادة  متثل  اأنها  كما   )1994 )الق�ساة،  وجيزة 
التكلفة  مثل  الع�سرية  الأداء  مقايي�ض  يف  هائلة  نتائج  لتحقيق  العمل  واأ�ساليب  لنظم 
باأنها  اإجرائيًا  وتعرف   .)2003 احلفيظ،  )عبد  اخلدمة  وم�ستوى  واجلودة  وال�سرعة 
اعادة التفكري الأ�سا�سي لإيجاد حت�سينات جوهرية وجذرية يف معايري قيا�ض الأداء يف 
وقت ق�سري ن�سبيًا لتحقيق طموحات عالية من الهداف التنظيمية، وكما تعترب يف هذه 
الدرا�سة باأنها الدرجة التي يح�سل عليها اأفراد عينة الدرا�سة من خالل اإجاباتهم على 

اأداة الدرا�سة املعدة لذلك الغر�ض.

حدود الدرا�صة
اقت�سرت هذه الدرا�سة على امل�سرفني الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم   
يف حمافظة اإربد )اإربد الأوىل، اإربد الثانية، اإربد الثالثة، الرمثا، الأغوار، الكورة وبني 

كنانة( وذلك خالل الف�سل الثاين من العام الدرا�سي )2010/2009(.

الدرا�صات ال�صابقة:
ال�سابقة التي لها عالقة مبو�سوع  يتناول هذا اجلزء عر�سًا لبع�ض الدرا�سات   

اإعادة الهند�سة الإدارية، وهي على النحو التايل:

د . منرية ال�صرمان 
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من  التعليمية  املنظمة  اأداء  تطوير  للك�سف عن  درا�سة  اأحمد )2002(  اأجرى  لقد 
اإىل  الدرا�سة  هذه  ا�ستندت  وقد  العربية،  م�سر  جمهورية  يف  الهند�سة  اإعادة  منظور 
اإعادة  ملدخل  الأ�سا�سية  العنا�سر  وحتليل  و�سف  مت  حيث  لها،  كمنهجية  النظم  مدخل 
اإىل منظومة مقرتحة  التو�سل  الإدارة، وبذلك مت  اأدبيات  الإدارية من خالل  الهند�سة 
لإعادة هند�سة املنظمة التعليمية وتتالف من ثالثة نظم فرعية متفاعلة فيما بينها وهي 
ثالثة  الهيكلية  البنية  �سملت  وقد  الأداء،  تطوير  واإجراء  الهيكلية،  والبنية  الأهداف، 

عنا�سر هي الثقافة التنظيمية والقيادة واإدارة املوارد الب�سرية.
العملية  واقع  معرفة  اإىل  هدفت  درا�سة   )2009( واآخرون  الطيطي  اأجرى  وقد 
الإدارية يف اجلامعات الفل�سطينية يف �سوء مدخل اإعادة الهند�سة الإدارية، وقد تكونت 
اجلامعات،  يف  والأكادمييني  الإداريني  العاملني  من  فردًا   )285( من  الدرا�سة  عينة 
خالل  من  الإدارة  لواقع  الدرا�سة  عينة  اأفراد  تقديرات  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
العمليات الإدارية جاءت بدرجة متو�سطة، كما اأظهرت النتائج اأن تقديرات )%50.9( 
الإدارية، كما  الهند�سة  اإعادة  الإدارات ل تطبق مبادئ  اأن  اإىل  العينة ت�سري  اأفراد  من 
اأ�سارت اإىل وجود فرو�ض دالة اإح�سائية بني متو�سطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة 
تعزى ملتغري الوظيفة ول�سالح نواب روؤ�ساء اجلامعات، ووجود فروق تعزى ملتغري اجلامعة 

ول�سالح جامعة بيت حلم.
تطبيق  اإمكانية  مدى  على  التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2009( عي�سى  بني  قام 
عمداء كليات الرتبية يف اجلامعات الأردنية لعملية الهندرة الإدارية ومعيقات تطبيقها 
ورئي�ض  العينة من )47( عميدًا  تكونت  الأق�سام، وقد  وروؤ�ساء  العمداء  من وجهة نظر 
الرتبوية  القرارات  لهندرة  القيمية  املنظومة  اأن جمال  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  ق�سم، 
تقدير  بدرجة  الإدارة  جمال  الأخرية  باملرتبة  جاء  حني  يف  جدًا،  عالية  بدرجة  جاء 
متو�سطة، وك�سفت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري الرتبة 
العلمية، ووجود فروق تعزى ملتغري �سنوات اخلربة ول�سالح فئة )10( �سنوات، وقد كان 

الهندرة. لتطبيق  كمعوق  الأوىل  املرتبة  للخطة" يف  خا�سة  ميزانية  توفر  "عدم 
الإدارية  العمليات  عن  الك�سف  اإىل   )Helen, 1997( هيلني  درا�سة  هدفت  وقد 
امل�ستخدمة يف كليات املجتمع من خالل تطبيق مبادئ الهندرة الإدارية، وقد ا�ستخدمت 
الهندرة  ملدخل  املجتمع  كليات  اختيار  اأ�سباب  لتحديد  والنوعي  الكمي  املنهج  الدرا�سة 
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الإدارية، واأثر هذا املدخل يف تر�سيد النفقات وزيادة الكفاية النتاجية وح�سن ا�ستخدام 
كليات  يف  تدري�ض  هيئة  ع�سو   )103( من  الدرا�سة  عينة  تاألفت  وقد  املتاحة،  املوارد 
الوليات املتحدة الأمريكية، وبعد توزيع ال�ستبانة عليهم، ك�سفت الدرا�سة  املجتمع يف 
اأن عدم الكفاية يف العمليات الإدارية واملوارد املتاحة هي اأ�سباب التوجه نحو ا�ستخدام 
مبادئ اإعادة الهند�سة، اإذ اأن هذه املبادئ ت�ساعد على حل امل�سكالت التي تعرت�ض �سري 
الكليات، كما اأنه ي�ساعد على تنظيم �سوؤون الكلية وحت�سن من اأداء العمال، بالإ�سافة 

اإىل توفري النفقات وزيادة حجم املوارد الإ�سافية.
وقامت اآلن وفايفليد )Allen & Fifeild, 1999( بدرا�سة بعنوان تغيري اإعادة الهند�سة 
يف التعليم العايل، حيث مت ا�ستخدام اإعادة الهند�سة يف العديد من موؤ�س�سات التعليم 
العايل الربيطانية كا�سرتاتيجية لإدارة التغيري، وقد مت الرتكيز على اإعادة الهند�سة يف 
كيفية  الدرا�سة  هذه  بحثت  وقد  والتعليم،  التعلم  وت�سميم  الإدارية،  اخلدمات  جمال: 
تاأثري عن�سر الأ�سخا�ض يف م�ساريع اإعادة الهند�سة يف موؤ�س�سات التعليم العايل وعلى 
اإعادة  تطبيقات  لتحديد  درا�سة احلالة  ا�ستخدام طريقة  وقد مت  امل�ساريع،  تلك  جناح 
الهند�سة، حيث مت اإجراء مقابالت مع اأ�سحاب امل�ساريع يف اجلامعات التي جتري فيها 
برامج اإعادة الهند�سة، فتم اإجراء �سبعة مقابالت �سبه مبنية يف خم�سة جامعات بناًء 
على جدول معني للمقابالت، وقد ركزت على كيفية تاأثري الثقافة التنظيمية يف موؤ�س�سات 
التعليم العايل على تطبيق برامج اإعادة الهند�سة، وقد بينت الدرا�سة اأن اإعادة الهند�سة 
باإمكانها اأن تعمل على تن�سيق الأن�سطة الإدارية وزيادة فعاليتها، كما خل�ست الدرا�سة 
التغيري املطلوبة من برامج  التنظيمية وبنية اجلامعات حتد من درجة  الثقافة  اأن  اإىل 

اإعادة الهند�سة.
وقامت بالجي )Balaji, 2004( بدرا�سة ملعرفة تطبيق املدار�ض يف نيوزيلندا لإعادة 
الهند�سة الإدارية، لأن تطبيقها يوؤدي اإىل حت�سني الأداء، والبقاء �سمن املناف�سة العاملية، 
وزيادة الفعالية الإدارية، وقد مت تطبيق البحث النوعي با�ستخدام درا�سة احلالة، كما مت 
اإجراء مقابالت �سبه مبنية مع عدد من اأفراد املوؤ�س�سة التعليمية وعلى مدار 12 �سهرًا، 
واأبعادها،  الهند�سة  اإعادة  بعملية  املقابالت على مو�سوعات متعلقة  بحيث ركزت هذه 
ودرجة  املعلومات،  وتكنولوجيا  ال�سرتاتيجية،  الأهداف  مع  وعالقتها  وفوائدها، 
ارتباطها مع اإدارة التغيري، وقد مت ت�سجيل املقابالت وتفريغها كتابيًا، ثم حتليلها، وقد 
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 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



394

بدء  قبل  حتى  هند�ستها  اإعادة  املراد  للعمليات  املنظم  الختيار  اأهمية  الدرا�سة  بينت 
اإعادة  عملية  يف  خارجي  م�سدر  على  الإعتماد  اأن  الدرا�سة  بينت  كما  نف�سها،  العملية 
الهند�سة لي�ض اأمرًا �سروريًا لنجاح التطبيق يف املوؤ�س�سة، فمن املمكن اأن تنفذ من قبل 
الكادر الداخلي اإن هم اكت�سبوا اخلربة ال�سرورية والفهم الكايف للعمل، وت�سري الدرا�سة 
اإىل اأن اإعادة الهند�سة هي اأدلة قيمة متاحة لأي موؤ�س�سة تعليمية ت�سعى لتح�سني فعاليتها 

واأدائها.
ويف درا�سة غون�سالف�ض )Gonsalves, 2006( التي هدفت اإىل التعرف على اإعادة 
واإعادة  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  بني  التكامل  ومدى  الأعمال  واإدارة  الإدارية  العمليات 
العاملية وجود  املناف�سة  تهدد  التناف�سية، حيث  القوة  وتدعيم  واإثراء  لتح�سني  الهند�سة 
الكثري من املوؤ�س�سات، لذات جاءت هذه الدرا�سة لو�سع ا�سرتاتيجيات واأهداف ملجابهة 
املوؤ�س�سات  لهذه  الإدارية  الهند�سة  واإعادة  ال�ساملة  اإدارة اجلودة  دعم  ومدى  املناف�سة 
للوقوف يف وجه التناف�سية، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل العديد من النتائج من اأهمها اأن 
هناك تاأثريًا وا�سحًا للجودة واإعادة الهند�سة على التح�سني، والتحول يف اإدارة العمليات، 
وفعالية القيادة، وزيادة القدرة التناف�سية للموؤ�س�سات التي طبقت هذه املداخل احلديثة 

مقارنة مع املوؤ�س�سات الأخرى.
بدرا�سة   )Ahmad,. Francis and Zairi, 2007) وزايري  وفران�سي�ض  اأحمد  وقام 
العوامل التي توؤدي اإىل التطور يف التعليم العايل، وقد هدفت هذه الدرا�سة اإىل تفح�ض 
عوامل النجاح احلرجة لإعادة الهند�سة يف التعليم العايل، وقد مت جمع البيانات بطريقة 
درا�سة احلالة من ثالثة موؤ�س�سات تعليم عايل خا�سة يف ماليزيا، وهذه املوؤ�س�سات كانت 
ا�ستخدام  مت  كما  ذلك،  يف  جنحت  وقد  الهند�سة،  اإعادة  مفاهيم  بتطبيق  بداأت  قد 
اإىل  بالإ�سافة  دقيقة،  معلومات  على  للح�سول   )Traingalation approach( طريقة 
املقابالت املفتوحة التي متت مع اأع�ساء الإدارة العليا، حيث طلب منهم حتديد عوامل 
القيادة ب�سكل خا�ض من املمار�سات ال�سرتاتيجية لإعادة الهند�سة، خا�سة فيما يتعلق 
بالر�سالة والروؤيا، اإ�سافة اإىل عنا�سر اأخرى كالإلتزام والدعم والإت�سال، وقد خل�ست 
الإدارية  الهند�سة  اإعادة  تطبيق  لنجاح  ومهمة  حرجة  عوامل  وجود  اإىل  الدرا�سة  هذه 
قلة  الفعالة،  التغيري  اإدارة  اإدارة اجلودة،  ونظم  ثقافة اجلودة  العمل اجلماعي،  وهي: 
اإىل  الفعالة، وبالإ�سافة  اإدارة امل�ساريع  واأنظمتها،  البريوقراطية، تكنولوجيا املعلومات 
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امل�سادر املالية الكافية، ويف نهاية البحث قدمت هذه الدرا�سة اإطارًا للبحث امل�سقبلي يف 
ا�ستك�ساف التطوير التنظيمي لتطبيق اإعادة الهند�سة بنجاح.

التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة
اإعادة  مدخل  على  ركزت  اأنها  يالحظ  ال�سابقة  الدرا�سات  مطالعة  خالل  من   
عي�سى  بني  درا�سة  مثل  العمل،  حت�سني  يف  كبرية  اأهمية  من  له  ملا  الإدارية،  الهند�سة 

)2009( ودرا�سة الطيطي واآخرون )2009(.
وقد ك�سفت درا�سة هيلني )Helen, 1997( باأن ا�ستخدام مدخل اإعادة الهند�سة يوؤدي 
 )Gonsalves, غون�سالف�ض  درا�سة  بينت  كما  العمل،  م�سكالت  وحل  النفقات  توفري  اإىل 
ا�ستفادت  وقد  التناف�سية،  املوؤ�س�سة  قدرة  من  يزيد  الهند�سة  اإعادة  ا�ستخدام  اأن   2006(
الباحثة من الدب والدرا�سات ال�سابقة يف تطوير اأداة البحث ويف تف�سري النتائج، ويف مقارنة 
نتائجها مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة يف جوانب التفاق والختالف، وتاأتي هذه الدرا�سة 
لتك�سف عن واقع تطبيق الإدارة املدر�سية ملدخل اإعادة الهند�سة من وجهة نظر امل�سرفني 
يف حمافظة اإربد، وبذلك اختلفت هذه الدرا�سة عن غريها يف اأنها تناولت املدار�ض، وقد 
اأبرزت وجهة نظر امل�سرفني الرتبويني، وقد لحظت الباحثة اأن الإدارة املدر�سية مل تدر�ض 

يف �سوء مدخل اإعادة الهند�سة يف الأردن، وذلك على حد علمها.

الطريقة والإجراءات
يت�سمن هذا اجلزء و�سفًا ملجتمع الدرا�سة وعينتها وو�سفًا لأداة الدرا�سة وطرق ا�ستخراج 

دللت �سدقها وثباتها واملعاجلة الإح�سائية التي مت ا�ستخدامها ل�ستخال�ض النتائج.

جمتمع الدرا�صة
الدرا�سة من جميع امل�سرفني وامل�سرفات الرتبويات يف مديريات  تكون جمتمع   
الرتبية والتعليم يف حمافظة اإربد والبالغ عددهم )214( م�سرفًا وم�سرفة، وذلك خالل 

الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2009/ 2010.

عينة الدرا�صة:
تكونت عينة الدرا�سة من )111( م�سرفًا وم�سرفة، وقد مثلوا ما يقارب )%52(   
توزع  الق�سدية واجلدول )1( يبني  بالطريقة  الدرا�سة، وقد مت اختيارهم  من جمتمع 

اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب املتغريات.

د . منرية ال�صرمان 
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جدول )1(
توزع اأفراد عينة الدرا�صة ح�صب متغرياتها

العددالفئاتاملتغري

النوع الجتماعي
88ذكر
23اأنثى

111املجموع

املوؤهل العلمي
74ماج�ستري اأو اأقل

37دكتوراة
111املجموع

اخلربة الإ�سرافية
25اأقل من 5 �سنوات 

43)5 �سنوات – 10 �سنوات(
43اأكرث من 10 �سنوات

111الكلي

اأداة الدرا�صة
لغايات حتقيق اأهداف الدرا�سة، قامت الباحثة بتطوير اأداة الدرا�سة بال�ستفادة   
واآخرون  والغريب   ،)2006( ال�سرييف  مثل  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  الأدب  من 
)2005(، وبني عي�سى )2009(، وذلك للوقوف على واقع تطبيق الإدارة املدر�سية ملدخل 
اأداة الدرا�سة ب�سورتها الولية والتي  اإعادة الهند�سة الإدارية، وبذلك فقد مت �سياغة 
تكونت من فقرات تبني الأمور التي تركز عليها الإدارة املدر�سية يف عملها والتي بدورها 

ت�سكل مبادئ اإعادة الهند�سة الإدارية.

�صدق الأداة
اخلربة  ذوي  من  حمكمًا   )13( على  عر�سها  مت  الأداة  �سدق  من  للتحقق   
والخت�سا�ض يف مو�سوع الدرا�سة، حيث طلب منهم اإبداء راأيهم حول انتماء الفقرات 
ملو�سوع الدرا�سة، وو�سوحها، و�سالمة ال�سياغة اللغوية فيها، وقد مت اعتماد ما ن�سبته 
)80%( لقبول الفقرات اأو رف�سها، وبذلك اأ�سبح عدد فقرات الأداة ب�سورتها النهائية 

)36( فقرة، بعد اأن كانت ب�سورتها الأولية )38( فقرة.
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ثبات الأداة
مت التحقق من ثبات اأداة الدرا�سة من خالل ح�ساب الت�ساق الداخلي فقرات   
با�ستخدام معادلة )كرونباخ األفا( اإذ بلغت قيمة )0.86( وهي قيمة مقبولة لأغرا�ض 

البحث العلمي.

ت�صحيح الأداة
مرتفعة:  جدا:5،  )مرتفعة  التايل:  اخلما�سي  ليكرت  مقيا�ض  ا�ستخدام  مت  لقد 
التايل للحكم على  4، متو�سطة: 3، متدنية:2، متدنية جدًا:1(، وقد مت اعتماد املعيار 

فقرات الأداة:  = 1.33
• مرتفع اإذا كان املتو�سط )3.67( اأو اأكرث.	
• متو�سط اإذا تراوح املتو�سط بني )2.33 – 3.66(.	
• متدين اإذا كان املتو�سط اأقل من )2.33(	

متغريات الدرا�صة
ا�صمتلت الدرا�صة على املتغريات التالية:  

1. املتغريات امل�صتقلة وت�صمل:
• النوع الجتماعي، وله فئتان: ذكر، واأنثى.	
• املوؤهل العلمي، وله م�ستويان: ماج�ستري اأو اأقل، ودكتوراة.	
• اخلربة الإ�سرافية، ولها ثالثة م�ستويات: اأقل من 5 �سنوات، من 5-10 �سنوات، 	

10 �سنوات فاأكرث.

2. املتغري التابع: تطبيق مدخل اإعادة الهند�صة الإدارية يف الإدارة املدر�صية
املعاجلة الإح�صائية

بعد جمع املعلومات، ثم تفريغ البيانات، وا�ستخراج الإجابات عن اأ�سئلة الدرا�سة   
با�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية التالية:

• والنحرافات 	 احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  الأول  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
املعيارية.

• والنحرافات 	 احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  الثاين  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
املعيارية وا�ستخدام حتليل التباين الثالثي.

د . منرية ال�صرمان 
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عر�س النتائج ومناق�صتها
اأما  اإليها الدرا�سة ومناق�ستها،  يتناول هذا اجلزء عر�ض للنتائج التي تو�سلت   
فيما يتعلق بالإجابة على ال�سوؤال الأول والذي ن�سه: "ما واقع تطبيق الإدارة املدر�سية 
مت  اإربد؟" فقد  حمافظة  يف  امل�سرفني  نظر  وجهة  من  الإدارية  الهند�سة  اإعادة  ملدخل 

ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، واجلدول )2( يو�سح ذلك.
جدول )2(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لفقرات اأداة الدرا�صة مرتبة تنازليًا ح�صب اأو�صاطها احل�صابية
رقم 

املتو�صط الفقرةالرتبةالفقرة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

واقع 
التطبيق

مرتفع4.397.17وجود خطة لإدارة الأزمات يف املدر�سة.231
مرتفع3.773.05حل امل�سكالت التي تعرت�ض �سري العمل.142
مرتفع3.752.99دعم الولء التنظيمي للمدر�سة.243
متو�سط3.642.97ت�سجيع اإدارة التغيري والتطوير التنظيمي194
متو�سط3.610.88تبني اأ�سلوب فرق العمل واجلهد اجلماعي.25

متو�سط3.593.00مراجعة الأداء املدر�سي يف �سوء الأهداف الرتبوية املتفق عليها.346
متو�سط3.570.96اإيجاد بيئة مدر�سية اآمنة لتح�سني اأداء العاملني.317
متو�سط3.560.93اأهمية عن�سر الوقت يف اإجناز العمل158
متو�سط3.550.90توفري اأ�ساليب الت�سال الرتبوية املختلفة بني الأفراد.269
متو�سط3.530.93ال�ستعانة بنظام معلومات حديث310
متو�سط3.521.05ال�سرعة والتميز يف اأداء العمل.711

متو�سط3.493.05حتويل التنظيم من هرمي اإىل اأفقي.1012
متو�سط3.480.78دمج املهام الفرعية املتكاملة يف مهمة واحدة.113

متو�سط3.470.99اإثارة دافعية العاملني نحو اأداء مهامهم.2214
متو�سط3.470.95ت�سجيع التنمية املهنية للعاملني.2915
متو�سط3.440.96توفري مناخ جيد ت�سوده العالقات الإن�سانية.2516
متو�سط3.430.92زيادة وعي العاملني مبفهوم الإ�سالح املدر�سي.3017
متو�سط3.420.95تفعيل مبداأ الإدارة اللكرتونية.1618
متو�سط3.403.75ك�سر القواعد والتقاليد املوروثة يف العمل الرتبوي.3619
متو�سط3.390.94التن�سيق مع اجلهات املعنية لأداء املهام.1320
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رقم 
املتو�صط الفقرةالرتبةالفقرة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
واقع 

التطبيق
متو�سط3.360.99ت�سجيع التفكري الإبداعي يف العمل.1121
متو�سط3.351.00اإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي على اأ�سا�ض ربط العمل بالإجناز3222
متو�سط3.340.98تاأمني املواد الالزمة لإجناز العمل.1223
متو�سط3.330.92تفعيل اأنظمة الرقابة الإدارية.1824
متو�سط3.320.99تفعيل امل�ساركة املجتمعية للم�ساهمة يف تطوير املدر�سة.3325
متو�سط3.310.91اإ�سراك العاملني يف اتخاذ القرار.1726
متو�سط3.300.91حتليل اأبعاد البيئة الداخلية للمدر�سة.2027
متو�سط3.281.00تبني مبداأ الالمركزية يف العمل.428
متو�سط3.270.97اإعادة ت�سميم العملية الواحدة من بدايتها وحتى نهايتها.629

متو�سط3.261.00حتليل اأبعاد البيئة اخلارجية للمدر�سة.2130
متو�سط3.240.95اإعطاء املوظفني ال�سلطة الكافية لأداء املهام بكفاءة.531

متو�سط3.230.97توفري حلول ل�ساليب ال�سراع املختلفة.2732
متو�سط3.200.85خف�ض عدد امل�ستويات التنظيمية.933

متو�سط3.191.04العمل على اأ�سا�ض النتائج ولي�ض املهام.3534
متو�سط3.180.86دعم التفكري ال�سرتاتيجي يف العمل.2835
متو�سط3.161.01التخل�ض من التعقيدات والإجراءات املكتبية.836

متو�سط3.440.78الكلي 

يبني اجلدول )2( اأن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني )3.16 – 4.39(   
"وجود خطة لإدارة الأزمات يف املدر�سة"  حيث جاءت الفقرة )32( والتي تن�ض على 
بينما   ،)7.17( معياري  وانحراف   )3.39( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  الأوىل  املرتبة  يف 
باملرتبة  املكتبية"  والإجراءات  التعقيدات  من  "التخل�ض  ون�سها   )8( الفقرة  جاءت 

الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.16( وانحراف معياري مقداره )1.01(.
املدر�سية  الإدارة  تطبيق  واقع  اأن  على  دلت  والتي  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن   
تقوم  وما  املدر�سية  لالإدارة  احلايل  الواقع  اأن  اإىل  متو�سطة  بدرجة  جاء  املدخل  لهذا 
غياب  يكون  اأن  ميكن  كما  الهند�سية،  الإدارة  مفهوم  حتقيق  نحو  متو�سط  دور  من  به 
اأمام  املعا�سرة  الإدارية  الق�سايا  جتاه  املدر�سة  من  املطلوب  للدور  احلقيقية  ال�سورة 
عينة الدرا�سة، وميدان عملهم غري وا�سح متامًا، فقد تكون الإدارة املدر�سية من�سرفة 

د . منرية ال�صرمان 
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نحو مهمة التعليم وتنفيذ املنهاج املدر�سي فقط دون النظر اإىل اأهداف املدر�سة الأخرى 
واخلارجية  الداخلية  البيئة  على  والرتكيز  املجتمع  خدمة  جمال  يف  بعملها  يتعلق  وما 
للمدر�سة، كما ميكن اعتبار اأن مو�سوع الإدارة الهند�سية من الأدوار اجلديدة التي لي�ض 
البع�ض  لدى  يكون  وقد  فيها  الكايف  الإملام  املدار�ض  ومديري  الرتبويني  امل�سرفني  لدى 
لديهم الفكرة الأ�سا�سية لهذا املدخل، لكنه مل يحَظ بالقدر الأكرب من الهتمام والتطبيق 
يف واقع الإدارة املدر�سية، اأو اأن اإدارة الرتبية والتعليم قد تكون مق�سرة يف تو�سيح هذا 
الدور لالإدارة املدر�سية، اإل اأن الباحثة قد �سعرت باإريتاح لوجود هذه الدرجة املتو�سطة، 
اإذ يعترب ذلك موؤ�سرًا مبدئيًا جيدًا نحو تطبيق املفاهيم الإدارية احلديثة وتطبيق مدخل 
اإعادة الهند�سة الإدارية، فقد جاءت نتيجة بع�ض فقرات املقيا�ض مرتفعة والبقية بدرجة 
متو�سطة وهذا يدل على بداية مريحة مع اإمكانية تطبيق م�ستقبلية مرتفعة وعلى كافة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�ض  يف  الإدارية  الهند�سة  اإعادة  مدخل  ومبادئ  حمتويات 

الأردنية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الطيطي واآخرون )2009( والتي اأظهرت اأي�سًا 
الدرجة املتو�سطة يف تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة، كما تختلف هذه النتيجة مع درا�سة 
جاء  الإداري  العمل  يف  الإدارية  الهند�سة  تطبيق  اأن  بينت  والتي   )2009( عي�سى  بني 

بدرجة عالية جدًا.
اأما فيما يتعلق بالفقرة التي ح�سلت على اأعلى متو�سط ح�سابي فقد كانت "وجود 
قد يعزى ذلك اإىل اهتمام الإدارة املدر�سية مبو�سوع  خطة لإدارة الأزمات يف املدر�سة"، 
التخطيط الرتبوي وخا�سة فيما يتعلق باإدارة الأزمات، اإميانًا منهم باأهمية التعامل مع 
الأزمات قبل حدوثها واأثناءها وبعدها، اإذ اأن الإدارة املدر�سية احلالية تعاين من اأزمات 
املدر�سية،  امل�ستلزمات  وتاأمني  فيها،  املقبولني  الطلبة  اأعداد  كتزايد  تواجهها  عديدة 
و�سعوبة املنهاج املدر�سي وغريها من التحديات، لذلك يبدو اأن مديري املدار�ض قد اأيقنوا 
اأهمية هذا اجلانب يف العمل الإداري فاأعطوه الأولوية يف العمل للوقاية من امل�سكالت 
املو�سوعة،  الرتبوية  الأهداف  وحتقيق  العمل  �سالمة  ل�سمان  املدر�سة  تواجه  قد  التي 
هذا وقد يعزى ذلك اإىل اهتمام املديرين باإدارة الأزمات وذلك لقتناعهم باأن هناك 
تغريات مفاجئة حتدث يف احلياة ب�سكل عام، وهذه التغريات من �ساأنها اأن تكون م�سدر 
قلق لالإداريني يف وزارة الرتبية والتعليم ولذلك ل بد من ال�ستعداد ملواجهتها من اأجل 
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 )Helen, ال�سيطرة عليها والتحكم فيها. وتتفق هذه الدرا�سة نوعًا ما مع درا�سة هيلني
حل  يف  املوؤ�س�سة  ي�ساعد  الإدارية  الهند�سة  اإعادة  مبادئ  اأن  على  اأكدت  التي   1997(

امل�سكالت التي تعرت�سها.
من  "التخل�ض  كانت  فقد  مرتبة  اأدنى  على  ح�سلت  التي  للفقرة  بالن�سبة  اأما 
خالل  من  ذلك  تف�سري  وميكن  متو�سطة،  وبدرجة  املكتبية"،  والإجراءات  التعقيدات 
من  بالتخل�ض  وذلك  احلياة،  يف  والتطور  التقدم  ملجاراة  املدر�سية  الإدارة  حماولة 
التعقيدات والإجراءات املكتبية، وقد جاءت بدرجة متو�سطة، وميكن عزو هذه النتيجة 
اإىل اأن هناك من املديرين الذين ل زالوا يركزون على اجلوانب البريوقراطية والتقليدية 
يف العمل الإداري، وقد يكون طبيعة عملهم تقت�سي الرتكيز على ذلك من خالل الحتفاظ 
الو�سع  املحافظة على  نتائج  تكون من  النتيجة قد  الورقية، وهذه  وامل�ستندات  بامللفات 
الراهن، وتبني املركزية يف العمل الإداري، والرتكيز على البريوقراطية يف تاأدية املهام، 

وكرثة امل�ستويات التنظيمية يف وزارة الرتبية والتعليم.
 )Ahmad، اأحمد وفران�سي�ض وزايري  به درا�سة  النتيجة مع ما جاءت  وتتفق هذه 
)Francis and Zairi, 2007 التي اأكدت على اأن جناح تطبيق اإعادة الهند�سة الإدارية يف 

التعليم يعتمد على قلة البريوقراطية، والرتكيز على اإدارة التغيري الفعالة.
ولالإجابة على ال�سوؤال الثاين والذي ن�سه: "هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة ) α = 0.05( يف واقع تطبيق مدخل اإعادة الهند�سة الإدارية تعزى 
قيم  ا�ستخراج  فقد مت  الإ�سرافية؟  واخلربة  العلمي،  واملوؤهل  الجتماعني  النوع  ملتغري: 

املتو�سطات والنحرافات املعيارية، واجلدول )3( يبني ذلك.
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جدول )3(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�صة ح�صب املتغريات

املتو�صط الفئات
احل�صابي

النحراف 
العدداملعياري

ذكر

ماج�ستري
اأو

اأقل

3.410.8513اأقل من 5
10-53.610.8226

103.420.7521 فاأكرث
3.500.8060املجموع

دكتوراة

3.450.585اأقل من 5
10-53.670.8710

3.250.8313اأكرث من 10
3.440.8028املجموع

املجموع

3.420.7718اأقل من 5
10-53.630.8236

103.360.7834 فاأكرث
3.480.8088املجموع

اأنثى

ماج�ستري اأو 
اأقل

3.230.705اأقل من 5
10-53.060.444

103.620.835 فاأكرث
3.320.6814املجموع

دكتوراة

3.300.512اأقل من 5
10-53.200.703

103.111.124 فاأكرث
3.180.799املجموع

املجموع

3.250.617اأقل من 5
10-53.120.527

103.400.949 فاأكرث
3.270.7123املجموع
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املتو�صط الفئات
احل�صابي

النحراف 
العدداملعياري

الكلي

ماج�ستري اأو 
اأقل

3.360.8018اأقل من 5
10-53.540.8030

103.460.7526 فاأكرث
3.470.7774املجموع

دكتوراة

3.410.527اقل من 5
10-53.560.8313

103.220.8717 فاأكرث
3.370.7937املجموع

املجموع

3.370.7225اأقل من 5
10-53.550.8043

103.360.8043 فاأكرث
3.440.78111املجموع

يبني اجلدول )3( وجود تباينًا ظاهريًا يف املتو�سطات احل�سابية والنحرافات   
املعيارية لتقديرات امل�سرفني الرتبويني حول واقع تطبيق الإدارة املدر�سية ملدخل اإعادة 
الهند�سة الإدارية، وذلك ب�سبب اختالف فئات متغري النوع الجتماعي، واملوؤهل العلمي، 
مت  احل�سابية  املتو�سطات  بني  الإح�سائية  الفروق  دللة  ولبيان  الإ�سرافية،  واخلربة 

ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي. واجلدول )4( يو�سح ذلك.
جدول )4(

حتليل التباين الثالثي لأثر متغريات الدرا�صة على تقديرات اأفراد العينة

المصدر
مجموع 

درجة الحريةالمربعات
متوسط 

المربعات ف الداللة
النوع االجتماعي 0.655 1 0.655 1.056 0.307
المؤهل العلمي  0.131 1 0.131 0.212 0.646

الخبرة اإلشرافية 0.685 2 0.343 0.553 0.577
الخطأ 65.750 106 0.620
الكلي 1382.097 111
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يالحظ من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغريات 
تف�سري  الإ�سرافية. وميكن  العلمي واخلربة  واملوؤهل  الجتماعي  النوع  الدرا�سة جميعها 
ذلك باأن جميع اأفراد عينة الدرا�سة متفقني على اأن الإدارة املدر�سية تطبق مدخل اإعادة 
الهند�سة وبدرجات تفاوتت ما بني امل�ستوى املرتفع وامل�ستوى املتو�سط، وبغ�ض النظر عن 
اأو خربته الإ�سرافية، كما وميكن  العلمي  اأو املوؤهل  النوع الجتماعي للم�سرف الرتبوي 
عزو ذلك اإىل الت�سابه يف ميدان العمل وت�سابه التجارب التي مير بها امل�سرف يف امليدان 
الرتبوي، فجميعهم اتفقوا على واقع الإدارة املدر�سية يف حمافظة اإربد يف تطبيق هذا 
املدخل الإداري احلديث بغ�ض النظر عن املتغريات الدميغرافية التي يت�سفون بها، فقد 
بني  درا�سة  به  ما جاءت  مع   النتيجة  هذه  وتتفق  والتقديرات،  الآراء  نف�ض  لهم  كانت 
ملتغري  تعزى  اأكدت على عدم وجود فروق ذات دللة اح�سائية  والتي  عي�سى )2009( 
اأن هذه النتيجة قد اختلفت مع الدرا�سة نف�سها وذلك فيما يتعلق  الرتبة العلمية، كما 
ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  اأظهرت  والتي  اخلربة  مبتغري 

�سنوات اخلربة ول�سالح فئة )10( �سنوات.

التو�صيات:
يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة تو�صي الباحثة مبا يلي:  

• ت�سجيع الإدارة املدر�سية على ال�ستمرار بالتخطيط لإدارة الأزمات.	
• حماولة التقليل من البريوقراطية والتعقيدات يف العمل الإداري.	
• تقدمي برامج تدريبية ملديري املدار�ض تتعلق مبجال اإعادة الهند�سة الإدارية.	
• توفري نظام احلوافز للمدار�ض التي تطبق مدخل اإعادة الهند�سة الإدارية فيها.	
• اإدارات 	 يف  الإدارية  الهند�سة  اإعادة  مدخل  على  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء 

الرتبية والتعليم يوؤخذ راأي روؤ�ساء الأق�سام فيها واإجراء درا�سة م�ستقبلية حول 
تطوير واقع ا�ستخدام مدخل اإعادة الهند�سة الإدارية يف الإدارة املدر�سية.
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