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 )الهندرة(هندسة العمميات اإلدارية  إلعادةمقترح  أنموذج
 بالمدارس الثانوية بمصر في ضوء تحديات العصر الرقمي 

 

* د/ نجالء محمد حامد ود/ أسماء مراد صالح مراد  
 

 :مقدمة
في كافة المجاالت سياسية، اقتصادية،  يشيد العالـ تغيرات سريعة كمتبلحقة

عممية، لذا تجد اإلدارة نفسيا مف كقت آلخر أماـ تحديات تفرض عمييا االستغناء 
 عف النظـ كالمبادئ كاألساليب التقميدية كتبني أساليب كطرؽ مبتكرة لمكاكبة العصر.

ارية في المفاىيـ اإلد تغييران  فرزىا العصر الرقميقد أحدثت التغيرات التي أل
في بؤرة اىتماـ الخبراء )اليندرة( إعادة ىندسة العمميات اإلدارية  تالتقميدية، ككضع

مثؿ اإلفراز اإلدارم لعصر المعرفة كالمعمكمات، يكالباحثيف في مجاؿ اإلدارة، حيث 
عصر الرقمي، باعتباره مف مداخؿ التطكير التي تركز عمى كأحد النكاتج اإلدارية لم

مميات اإلدارية اإلستراتيجية، ككذلؾ لمنظـ كالسياسات كاليياكؿ التغيير الجذرم لمع
التنظيمية؛ بيدؼ تحسيف األداء كزيادة اإلنتاجية في كميا ككيفيا بالمؤسسة، بأقؿ 

 )ياسر(، 218، 7182 حامد، أميف داغر، محمد داكد خضر )أزىاركمفة ككقت كجيد 
 .(712 ،7181الكىاب،  عبد

عادة بناء العمميات اإلدارية عممياتالإعادة ىندسة  كتقـك منيجية  عمى تحميؿ كا 
كليس عمى اليياكؿ التنظيمية كمياـ اإلدارات أك المسؤكليات كالكظيفية، حيث  اإلدارية

محكر االىتماـ كالبحث كالتركيز كليس األشخاص كاإلدارات  اإلدارية تعد العمميات
 (.28،  7182،حمد السيد البدكم الدسكقي طمحة)م

ما ينتظره المجتمع مف نظاـ التعميـ يتحدد في ضكء عامميف  كلما كاف
الكاقع المجتمعي خاصة الكاقع التعميمي كما يمكج بو مف مشكبلت  أساسييف، أكليما:

تتطمب المكاجية كالحؿ، كثانييما: مجمكعة التحديات الكاقعة كالمحتممة، كما يترتب 
                                                           

 -كمية الدراسات العميا لمتربية  -أستاذ أصكؿ التربية المساعد: د/ نجالء محمد حامد*  
 .اىرةجامعة الق

 -كمية الدراسات العميا لمتربية -مدرس بقسـ أصكؿ التربيةد/ أسماء مراد صالح مراد: 
 .جامعة القاىرة
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التعميـ، لذا فإف السياسة عمييا مف تداعيات تؤثر بشكؿ مباشر كغير مباشر عمى 
التعميمية تتطمب باستمرار مكاجية تمؾ التحديات عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي 
ال تحكلت تمؾ التأثيرات لضغكط كمف ثـ فقد التعميـ قدرتو  كما تفرزه مف تأثيرات، كا 

 .(7183،78،سعاد محمد عيد)عمى العمؿ في الفضاء المتكاجد بو 
ا عمى مكاكبة ىذه تيمدل قدر  عمىكقؼ ة يتؤسسية أم مفإف نجاح كاستمرار  الذ

بشكؿ  بينيا كبيف المتغيرات البيئية المؤثرة فييا المبلئمةالتطكرات كالتغيرات أم 
لذا تبذؿ الدكلة جيكدا كبيرة لتحسيف التعميـ في كافة المراحؿ التعميمية، كفي مستمر، 

ثانكية العامة عدة مرات خبلؿ التعميـ الثانكم العاـ بصفة خاصة، فقد تغير نظاـ ال
العقكد الثبلثة الماضية، كقد شمؿ التغيير بعض الجكانب كالتشعيب، كسنكات 
التشعيب إال أف كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني بدأت مف العاـ الدراسي 

ـ تنفيذ نظاـ جديد لمثانكية العامة يرتكز عمى التحكؿ محك التعميـ 7181/7181
كاستخداـ بنؾ المعرفة المصرم، كاالعتماد عمى نظاـ التقييـ التراكمي االلكتركني، 

GPA كتحكؿ المعمـ مف الممقف لطبلبو إلى المكجو كالمرشد ليـ لمبحث عف ،
المعمكمة الصحيحة، كذلؾ بيدؼ إعداد الطالب المبدع القادر عمى المنافسة العالمية 

 (.  6-2، 7181)سمكل حممي عمى يكسؼ، 
العصر الرقمي كما صاحبو مف تحديات عمى  فرضسبؽ يباستقراء ما 

تحكؿ مف مكقع رد الفعؿ كاالستجابة البطيئة المدارس الثانكية بمصر ضركرة ال
عف األسباب الكامنة كراء تمؾ التحديات التي  البحث المستمرك  لمتجديد إلى التغيير

يات ىذا العصر تككف قادرة عمى التعامؿ مع متغيرات كتحدل المدارس الثانكيةتكاجو 
متميز. لذا بات عمى المعنييف باإلدارة التربكية المحاؽ بركب التقدـ  لمكصكؿ إلى أداء

العمميات اإلدارية " اليندرة" باعتباره أحد  مدخؿ إعادة ىندسة العممي كالتقني، كتبني
المدارس شانيا أف تسيـ في تطكير  مفالتي معاصرة في الفكر اإلدارم المداخؿ ال

يا اميطكر متاإلدارية التنظيمية، ل كىياكمياكتجكيدىا كتطكير أدائيا،  ةالثانكي
كمكاكبة  مف الجكدة مستكل عاؿلكصكؿ مل ياكمنتجات ياجّكد خدماتت، ك ياككظائف

. كلقد أجريت العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية عف إعادة تحديات العصر الرقمي
 كالتعميـ قبؿ الجامعي، ميـ قبؿ الجامعيىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( كالتع

ليذه الدراسات الستكماؿ الجيكد  ةالحالي الدراسةعرض تك كتحديات العصر الرقمي 
العممية التي تمت بحيث يتحقؽ التكامؿ بيف كحدات الدراسات العممية في مجاؿ 

 معيف.
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  :الدراسات السابقة
ابقة مف األحدث يركز الجزء التالي عمى عرض كتحميؿ بعض الدراسات الس

 لؤلقدـ كيتـ تصنيؼ ىذه الدراسات إلى محكريف ىما:
عادة ىندسة العمميات اإلدارية 8) ( الدراسات المرتبطة بالتعميـ قبؿ الجامعي كا 

 .)اليندرة(
  .( الدراسات المرتبطة بالتعميـ قبؿ الجامعي كالعصر الرقمي7)

عادة هندسة العمميات الدراسات المرتبطة بالتعميم قبل الجامالمحور األول:  عي وا 
 اإلدارية )الهندرة(.

تعرؼ  إلى  (7182 ،د عبيد عبد اهلل الركاكو الرشيدم)أحمدراسة ىدفت 
المعيقات اإلدارية المختمفة )البشريةػ التقنية، كالمالية( التى تكاجو مديرم المدارس 

لدراسة اتبعت االحككمية في دكلة الككيت عند تطبيؽ ىندسة العمميات اإلدارية. 
كتكصمت الدراسة إلى عدة  ،كأداة لجمع البيانات ةالمنيج الكصفي كاستخدمت االستبان

 نتائج لعؿ مف أىميا:
ال تكجد اختبلفات بيف متكسطات تقديرات مديرم كمديرات المدارس الحككمية في  -

دكلة الككيت لمعيقات تطبيؽ ىندسة العمميات اإلدارية تعزل إلى أم متغير مف 
 جنس، كالمؤىؿ العممي، كعدد سنكات الخدمة اإلدارية.متغيرات ال

كجكد فركؽ بيف متكسطات تقديرات المديريف كالمديرات لمعيقات تطبيؽ ىندسة   -
 العمميات اإلدارية في مجاؿ المعيقات البشرية تعزل لمتغير عدد الدكرات التدريبية.

 تصكر مقترحبيدؼ كضع ( 7182 ،نشكل عشرم ثابت خطاب)كجاءت دراسة 
لتطبيؽ مدخؿ اليندرة في التعميـ الثانكم الفني )دراسة ميدانية بمحافظة أسيكط(. 
 ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات

ف تطبيؽ اليندرة ليس باألمر أ كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج لعؿ مف أىميا
امميف عمى أدكارىـ المنتظرة كفيـ خطكات السيؿ، بؿ يتطمب تدريبنا مناسبنا لمع

، باإلضافة الى ضركرة تطبيقيا، كما تعترضيا مف تحديات ثقافية كأكاديمية متنكعة
عدادىـ ليككنكا  اختيار مديرم المدارس كفقنا لمعايير الكفاية العممية كاإلدارية كا 

مؿ عكامؿ مساعدة في نجاح أم تغيير تربكم مفيد في مدارسيـ، كضركرة أف تع
الحرص عمى ك  ،لدل العامميف كزارة التربية كالتعميـ عمى نشر ثقافة اليندسة اإلدارية

 .إنشاء فريؽ خاص باليندسة اإلدارية في المدارس

تعرؼ معكقات استخداـ  يدفت إلىف( 7186كريـ،  أبك فتحي )أحمد دراسةأما 
في  لحككميةيات اإلدارية في المدارس امندسة اإلدارية في ممارسة العمليا مدخؿ
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المدارس، ككضع  ة نظر مديرميكة العربية السعكدية مف كجممدينة الرياض بالمم
اتبعت الدراسة المنيج الكصفي كاستخدمت  ،المعكقات ىذه تصكر مقترح لمتغمب عمى

أف  االستبانة كأداة لجمع البيانات. كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج لعؿ مف أىميا
سكاء  صعكباتة عد يكاجورس السعكدية افي المد ريةتطبيؽ إعادة اليندسة اإلدا

سة، اد الدر اة نظر أفر يعالية مف كج الصعكبات بدرجة متكسطة أـ تمؾأكانت 
يعزل إلى يات اإلدارية مإعادة ىندسة العم يةىضعؼ المعرفة بماباإلضافة إلى أف 

دراؾكعي ال نقص اليندسة  الستخداـ مدخؿ سةاد الدر ايا كأفر مكاؼ لدل اإلدارة الع كا 
 .يات اإلداريةماإلدارية في ممارسة العم

بعنكاف "اإلصبلحات في التعميـ: الحاجة إلى إعادة ىندسة تعميـ المعمميف مف ك 
ىدفت إلى التى ك  ((Ofoego& Ebebe, 2016أجؿ التنمية المستدامة" جاءت دراسة 

كالتنمية إعادة ىندسة تعميـ المعمميف في نيجريا مف أجؿ تحسيف الكفاءة المينية 
، ى تكاجو تعميـ المعمميف كتنميتيـالكطنية لمتعميـ، كاستعرض الباحثاف التحديات الت

كاستراتيجيات التنمية في نيجريا مف أجؿ  اإلصبلحكسمط الضكء عمى محاكالت 
تحسف الكفاءة المينية لممعمميف كتكصمت الدراسة إلى أنو لتحقؽ نيجيريا األىداؼ 

تعميـ  حيث يصعب الحصكؿ عمىكير تعميـ المعمميف بجدية اإلنمائية لؤللفية يجب تط
جيد بدكف تعميـ جيد لممعمميف لمتعامؿ بشكؿ كاؼو مع اإلصبلحات العديدة في النظاـ 

أىـ عمؿ تقـك بو أم دكلة لتحسيف تعميميا تعزيز عممية  باإلضافة |إلى أف التعميمي،
ضركرة  تكسيع برامج تعميـ التدريس كمكضكعاتو كتنمية القيـ كالتدريب المستمر، ك 

 المعمميف مف خبلؿ برامج التكعية كالتعمـ عف بعد.
فيدفت  Shala, Hoxha, Bula, Hajrizi& Stapleton)   2016,) أما دراسة

لمكصكؿ إلى طرؽ إبداعية لخفض تكمفة التعميـ بالدكؿ النامية مف خبلؿ إعادة 
لكصفي كقدمت عدد مف الطرؽ ىندسة العمميات اإلدارية . اتبعت الدراسة المنيج ا

خفض التكمفة، كذلؾ مف خبلؿ التعاكف مع الجامعات  بإمكانياكاألفكار الجيدة التى 
 .كشركات اإلنتاج الصناعي كحؿ المشاكؿ المعقدة مف خبلؿ عمؿ االنظمة الذكية

كاقع الكقكؼ عمى  يدؼب (7182النخالة،  فيمي جماؿ )نجبلء دراسةكجاءت 
كالكشؼ عما إذا  في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة،أداء رؤساء األقساـ 

 سة لدرجةاد عينة الدر ات أفر اكاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقدير 
سنكات الخدمة اإلدارية، المؤىؿ العممي، التخصص، )ت اأدائيـ تعزل إلى المتغير 

اـ في مديريات التربية تصكر لتطكير أداء رؤساء األقس تقديـ ، كمف ثـ(الجنس
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اتبعت ، "العمميات اإلدارية "اليندرة أسمكب ىندسة كالتعميـ في محافظات غزة في ضكء
الدراسة المنيج الكصفي كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات. كتكصمت الدراسة 

 إلى عدة نتائج لعؿ مف أىميا:
تعزل  ةالدراسعينة  تتقديراال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  -

 (.االتصاؿ –التطبيؽ –التخطيط –القيادة)اإلدارية في المجاالت  لسنكات الخدمة
ت كالندكات كالمقاءات لمتعريؼ بيندسة العمميات اتكثيؼ المحاضر ضركرة  -

لحاجة اء لتكضيح مفاىيميا، ككيفية تطبيقيا، ك ار بالخ اإلدارية مف قبؿ المختصيف
 إلييا، كأىميتيا.

تيجية طكيمة المدل لمتنمية المينية المستدامة لرؤساء ااعتماد استر  الحرص عمى -
 ديريات التربية كالتعميـم األقساـ كالعامميف في

كز التربكية لبلستفادة مف االتربية كالتعميـ كالجامعات كالمر  ارةالتنسيؽ بيف كز  -
ء ابآر  المتعمقة باإلدارة التربكية، كاالستعانة تكالدراساالعممية  نتائج األبحاث

المشكبلت التي تعترض العممية اإلدارية  اإلدارييف كالتربكييف في ءالخبرا
 .التربكية

تعرؼ كاقع تطبيؽ  يدفت إلىف( 7182 ،ديمة محمد كصكصأما دراسة )
 اليندرة في مدارس التعميـ العاـ لمبنات بمدينة أبيا مف كجية نظر مديرات المدارس

ساسية، إعادة التصميـ الجذرم، التركيز عمى ضمف المجاالت اآلتية: التغييرات األ
اتبعت العمميات الرئيسة، كالكصكؿ لمقترحات التي تساعد عمى تفعيؿ تطبيؽ اليندرة، 

االستبانة كأداة لجمع البيانات. كتكصمت الدراسة  الدراسة المنيج الكصفي كاستخدمت
تقديرات أفراد  تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات إلى عدة نتائج لعؿ مف أىميا

العينة عمى محاكر كاقع تطبيؽ اليندرة في مدارس التعميـ ككؿ تعزل لمتغير 
 التخصص، كذلؾ لصالح تخصص العمـك الطبيعية.

إلى تعرؼ درجة ممارسة مديرم  (7182، مقداد خميؿ عيد ماجد) دراسةكىدفت 
ر مديرم ألسمكب اليندرة مف كجية نظ المناطؽ التعميمية بككالة الغكث الدكلية

 كُسبؿ تطكيرىا، كالكشؼ عف أىـ المقترحات التي قد ُتسيـ في تطكير المدارس
كلتحقيؽ  .ممارسة مديرم المناطؽ التعميمية بككالة الغكث الدكلية ألسمكب اليندرة

سة اعتمد الباحث المنيج الكصفي كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع اأىداؼ الدر 
أف درجة ممارسة مديرم  ة نتائج لعؿ مف أىمياكتكصمت الدراسة إلى عد ،البيانات

نسبي  المناطؽ التعميمية بككالة الغكث الدكلية ألسمكب اليندرة كانت كبيرة بكزف



 )الهندرة(هندسة العمميات اإلدارية  إلعادةمقترح  أنموذج 
 بالمدارس الثانوية بمصر في ضوء تحديات العصر الرقمي 

 

72 

لمتغير )الجنس، المؤىؿ  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل، %)21.31)
 (.العممي

معكقات الكقكؼ عمى  يدفت إلى( ف7182، شادم يحيى ريحاف)دراسة أما 
، الحككمية بمحافظات غزة في المدارس (اليندرة)يات اإلدارية متطبيؽ ىندسة العم

)الجنس،  :كتعرؼ متكسطات تقديرات أفراد العينة لتمؾ المعكقات كفقان لمتغيرات
اتبعت الدراسة المنيج  المؤىؿ العممي، عدد سنكات الخدمة، عدد الدكرات التدريبية(،

لجمع البيانات. كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج  االستبانة كأداة الكصفي كاستخدمت
 لعؿ مف أىميا:

 مركزية عف كاالبتعاد ,تراراالق اتخاذ في المدارس مديرمل حريةال تاحةإضركرة  -
 .يامالع اإلدارة

 .كافية تكنكلكجية ككسائؿ حاسكب تابمختبر  المدارس تزكيد الحرص عمى -

ندسة لدل مديرم المدارس يلـك مدخؿ إعادة ايت تدريبية لتعزيز مفاإعداد دكر  -
 األخرل. ممؤسساتلنماذج  ىمـ عيكاطبلع

نجازات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات كبعنكاف  مكاتب  في اإلداريةتحديات كا 
 ( (Negeri, 2014 دراسة" جاءت التعميـ في منطقة شكا غرب إقميـ أكركميابية ك التر 
في  اإلداريةادة ىندسة العمميات التي حققيا تنفيذ إعاإلنجازات يدؼ تقييـ التحديات ك ب

تقييـ مدل تنفيذ إعادة ىندسة ك مكاتب التربية كالتعميـ في منطقة شكا الغربية، 
اتبعت الدراسة المنيج الكصفي كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع  ،اإلداريةالعمميات 

 البيانات. كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج لعؿ مف أىميا أف تنفيذ إعادة اليندسة
 .تتعمؽ بالقيـ كالمعتقدات كقمة المكارد المالية تحدياتالكجاءت كاف ضعيفان،  اإلدارية

تعرؼ عمى  يدؼ( ب7183، الدييف مشارم يكسؼ عبد اهلل) كجاءت دراسة
درجة استخداـ مديرات المدارس االبتدائية الحككمية في دكلة الككيت ألسمكب اليندسة 

اتبعت ، ئلبداع اإلدارم مف كجية نظر المعمماتاإلدارية كعبلقتيا بدرجة ممارستيف ل
الدراسة المنيج الكصفي كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات. كتكصمت الدراسة 

 إلى عدة نتائج لعؿ مف أىميا:
درجة استخداـ مديرات المدارس االبتدائية الحككمية في دكلة الككيت ألسمكب  -

 كانت متكسطة.اليندسة اإلدارية مف كجية نظر المعممات 
درجة ممارسة مديرات المدارس االبتدائية الحككمية في دكلة الككيت لئلبداع  -

 اإلدارم مف كجية نظر المعممات كانت مرتفعة.
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التنسيؽ مع الجيات المعنية في كزارة التربية الككيتية لعقد دكرات تدريبية ضركرة  -
ليب كاإلجراءات مف شأنيا التعريؼ بأسمكب اليندسة اإلدارية، كتكضيح األسا

 .التي تدعـ ىذا المفيـك اإلدارم كتعزز كأىميتو في المدارس
تكضيح اثر  إلى( 7183الساعدم،  مبارؾ بف ىبلؿ بف )عمي ىدفت دراسةك 

متغيرات الجنس، كالمؤىؿ العممي، كالخبرة اإلدارية، التخصص في استجابات مديرم 
يات مدخؿ إعادة ىندسة العممل تيـممارسكمديرات المدارس سعيان لمكقكؼ عمى مدل 

اتبعت الدراسة المنيج الكصفي كاستخدمت ، ذاتيان  اإلدارية في المدارس المدارة
 االستبانة كأداة لجمع البيانات. كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج لعؿ مف أىميا:

مديرم كمديرات مدارس اإلدارة المدرسية الذاتية يمارسكف مدخؿ إعادة ىندسة  -
 رية بدرجة كبيرة.العمميات اإلدا

في ممارسة   يات اإلداريةممدخؿ إعادة ىندسة العمضركرة تكفير متطمبات  -
 العمميات اإلدارية.

 ،سميماف محمد الطراكنو، أميف صبحي خاطر، مشيكر محمد طكيقات)دراسة أما 
يدفت إلى تحديد درجة تطبيؽ بنكد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في ف( 7188

مميف في مديرية التربية كالتعميـ لعماف الرابعة، اتبعت الدراسة المنيج تطكير أداء العا
الكصفي كاستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات. كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج 

 لعؿ مف أىميا:
درجة تطبيؽ بنكد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في المجمكع الكمي كانت  -

 بشكؿ عاـ متكسطة.
 يبية لممكظفيف اإلدارييف كالفنييف في مديرية تربية عماف الرابعة،عقد دكرات تدر  -

 .في مجاؿ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية مف حيث مفاىيميا كعممياتيا
 :الدراسات المرتبطة بالتعميم قبل الجامعي والعصر الرقمي -المحور الثاني
" العصر الرقمي دكر القيادة التكنكلكجية: االبتكار لقيادة المدرسة فيبعنكاف "
يدؼ تقييـ دكر ب (Akcil, Altinay, Dagli & Altinay  (2019,جاءت دراسة

الكفاءة الذاتية لقيادة التكنكلكجيا في العمميات التعميمية في العصر الرقمي في سياؽ 
نمكذج مقابمة شبو منظـ كأداة  تبعت الدراسة(، اTAMنمكذج قبكؿ التكنكلكجيا )

مع  المسئكليفيؿ كجيات النظر التي تـ الحصكؿ عمييا مف تـ تحم، ك لجمع البيانات
أف  كتكصمت الدراسة إلى(. TAMتـ تقييـ النتائج باستخداـ نمكذج )ك تحميؿ المحتكل 

، ضركرة ستخداـ التكنكلكجيا في العممية التعميمية فعاؿ في زيادة النجاح التعميميا
 .عمى استخداـ التكنكلكجيا كالمدرسيف لممسئكليفتقديـ الدعـ كالتدريب المستمريف 
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فيدفت إلى الكقكؼ  ((Alfadil, Anderson & Green, 2019أما دراسة 
تصكرات الطبلب كالخبرات المتعمقة بالتكنكلكجيا المستخدمة لتحقيؽ التعمـ  عمى

مقاربة  ت الدراسة. استخدمالكاليات المتحدةب شماؿ ككلكرادكفي  المدارس الثانكيةب
إلدارة كتحميؿ بيانات استجابة  NVIVOنكعية عامة مع مقاببلت، كتـ استخداـ 

اختبلؼ كبير بيف تصكرات المشاركيف الذيف  كتكصمت الدراسة إلىالمشاركيف. 
استخدمكا التكنكلكجيا في فصكليـ الدراسية كأداة لتعزيز التعمـ كأكلئؾ الذيف استخدمكا 

لمدربيف كيفية عمى ضركرة تعمـ امعظـ المشاركيف  كأكد ،التكنكلكجيا كتشتيت انتباه
 لمعمميف أكثر فعالية.زيادة فعالية استخداـ التكنكلكجيا في الفصكؿ الدراسية كجعؿ ا

بعنكاف التعميـ خارج الصندكؽ األسكد "االتصالية.. نظرية التعمـ في العصر ك 
كالتى ىدفت إلى ( 7186، حسف الباتع محمد عبدالعاطي)جاءت دراسة  الرقمي"

نظرية تكضح كيفية حدكث التعمـ في باعتبارىا لنظرية االتصالية ا الكقكؼ عمى
كتكصمت الدراسة إلى  ،ي، اتبعت الدراسة المنيج الكصفبةالمرك اإللكتركنيةالبيئات 

قكتيا كشيرتيا في التعميـ باعتبارىا أداة مثالية لمعمؿ  *اكتساب مكاقع الكيكي
مف الطبلب مف  Feedback لحصكؿ عمى التغذية الرجعيةالتعاكني حث تتيح ا

بالنسبة  كباعتبارىا أداة كيب كاعدة، خبلؿ كتابة تعميقاتيـ عمى صفحات الكيكي
 .لممعمميف كالطبلب

كفي محاكلة لطرح بعض المشكبلت التربكية التي طرحيا الكاقع الرقمي 
المدجج باآلليات ذات الذكاء االصطناعي كاألنساؽ المتعددة التى فرضتيا الحتمية 

كالتي  (7182)مكسى فتاحيف، العممية كالتطكر التكنكلكجي السريع جاءت دراسة 
الكاقع التربكم التعميمي في العالـ العربي اإلسبلمي، كتعرؼ ىدفت إلى الكقكؼ عمى 

الحداثة الرقمية كتناقضاتيا مع المبادئ التعميمية التربكية اتبعت الدراسة المنيج 
الكصفي كتكصمت الدراسة إلى ضركرة العكدة لقضايا الميتافيزيائية كالمادة المعرفية 

ص عمى البعد الجمالي كالذكقي المذاف التي مف شأنيا تنمية المخيمة كالذكاءػ، كالحر 
يا القضايا ذات يصعب الحصكؿ عمييما إال في ضكء المادة المعرفية التى تحمم

المصطنعة،  اإللكتركنية، كاالستعماؿ العقبلني لآللة كالعقكؿ الصمة مع اإلنساف
 كالحرص عمى الفكر الحر كأساس كؿ ابتكار كتقدـ.

( (Olcott, Farran, Echenique& Martínez, 2015كجاءت دراسة 
األخبلقيات كالتعميـ في العصر الرقمي: كجيات نظر كاستراتيجيات عالمية بعنكاف 

لمقضايا األخبلقية  جميعتقديـ تحميؿ شامؿ كتلتيدؼ إلى لمتحكؿ المحمي في كتالكنيا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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كتالكنيا في تكاجو المعمميف باستخداـ التقنيات الرقمية التي يحتمؿ أف  كالمكاقؼ
 (ECC) يركز عمى استمرارية السياؽ األخبلقي مفاىيميان  كف إطاران باحثقدـ ال، انياسببا
، كخمؽ خيارات فة، كالقيـ، كالتكنكلكجيا، كالثقاإلى المجتمع فراداأل ةنظر   دمجذم يال 

كمييما. أك أخبلقية تراعي الضرر المحتمؿ أك الفكائد أك األفراد أك الجماعات 
اؽ كتعقيد القضايا األخبلقية المحتممة ذات الصمة أف نط كتكصمت الدراسة إلى

بكضع قانكف  لذا أكصت الدراسة باستخداـ التقنيات الرقمية سكؼ يتكسع في المستقبؿ
شامؿ ألخبلقيات استخداـ التكنكلكجيات الرقمية بقكة في جميع قطاعات المجتمع في 

 .كتالكنيا
تحديد إلى (Erstad, Eickelmann& Eichhorn, 2015) كىدفت دراسة 

بشكؿ مناسب لمعصر  ىـإعدادمف أجؿ  يفالجكانب الرئيسة لمتطكير الميني لممعمم
التغيرات السريعة التي اتبعت الدراسة المنيج الكصفي كتكصمت إلى أف  الرقمي.
العالـ مف حكلنا كالتي تحدثيا قكل العكلمة كالتغير التكنكلكجي كالثقافي غالبان يشيدىا 

في المدارس ككيؼ سيككف  طبلبال يتعممو أف يجب حديد ماما تجعؿ مف الصعب ت
أف يككف ، كأكدت عمى ضركرة طبلب لممستقبؿالالمعممكف مدربيف مف أجؿ إعداد 

 .المعمميف أكثر انخراطنا في مناقشة مستقبؿ التعميـ كأف يصبحكا عمبلء لمتغيير
  :تعقيب عمى الدراسات السابقة

الكصفي لتحقيؽ أىدافيا كاستخدمت االستبانة اتبعت العديد مف الدراسات المنيج  -
، (7182أحمد عبيد عبد اهلل الركاكو الرشيدم )  كأداة لجمع البيانات كدراسة

كريـ  أبك فتحي أحمد دراسة(، 7182دراسة نشكل عشرم ثابت خطاب )
(، دراسة ديمة محمد 7182النخالة ) فيمي جماؿ (، كدراسة نجبلء7186)

دراسة شادم يحيى (، 7182) مقداد خميؿ عيد ددراسة ماج(، 7182كصكص )
 الدييف مشارم يكسؼ عبد اهللدراسة ، Negeri (2014)(، دراسة7182) ريحاف

دراسة سميماف (، 7183الساعدم ) مبارؾ بف ىبلؿ بف عمي دراسة(، 7183)
كتتفؽ  (7188)محمد الطراكنو،أميف صبحي خاطر، مشيكر محمد طكيقات

ا لدراسات في اتباعيا لممنيج الكصفي كاستخداميالدراسة الحالية مع تمؾ ا
 . االستبانة كأداة لجمع البيانات

ضركرة أف تعمؿ كزارة ( عمى 7182)نشكل عشرم ثابت خطاب ، أكدت دراسة -
الحرص عمى ك  ،لدل العامميف التربية كالتعميـ عمى نشر ثقافة اليندسة اإلدارية
 .إنشاء فريؽ خاص باليندسة اإلدارية في المدارس
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 شادم يحيى ريحاف(، 7182) النخالة فيمي جماؿ نجبلءأكدت دراسة كؿ مف  -
سميماف محمد الطراكنو، أميف  (،7183) الدييف مشارم يكسؼ عبد اهلل(، 7182)

عمى ضركرة إعداد الدكرات  ( 7188) صبحي خاطر، مشيكر محمد طكيقات
مفاىيميا، عمى  كالكقكؼلمتعريؼ بيندسة العمميات اإلدارية  التدريبية كالندكات
 لحاجة إلييا، كأىميتيا.اككيفية تطبيقيا، ك 

 مديرمل حريةال تاحةإضركرة ( إلى 7182، شادم يحيى ريحاف)دراسة تكصمت  -
 .يامالع اإلدارة مركزية عف كاالبتعاد ,تراراالق اتخاذ في المدارس

إلى أف  (Erstad, Eickelmann& Eichhorn, 2015) تكصمت دراسة  -
العالـ مف حكلنا كالتي تحدثيا قكل العكلمة كالتغير يشيدىا عة التي التغيرات السري

 طبلبال يتعممو أف يجب التكنكلكجي كالثقافي غالبان ما تجعؿ مف الصعب تحديد ما
في مناقشة مستقبؿ التعميـ  يككف المعمميف أكثر انخراطان ، لذا يجب أف في المدارس

)نشكل عشرم ثابت  دراسة أكدت، كعمى نفس الغرار كأف يصبحكا عمبلء لمتغيير
لمعايير الكفاية العممية  اختيار مديرم المدارس كفقان ( عمى ضركرة 7182خطاب ،

عدادىـ ليككنكا عكامؿ مساعدة في نجاح أم تغيير تربكم مفيد في  كاإلدارية كا 
 .مدارسيـ

 تمثمت االستفادة مف الدراسات السابقة فيما يمي: -
 إثراء الدراسة في اإلطار النظرم. 

 .استخداـ منيج الدراسة الحالية 

 .)تصميـ كتطكير أداة الدراسة )االستبانة 

  .استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة 

 المساعدة في تحميؿ كتفسير نتائج الدراسة الحالية 

  :مشكمة الدراسة
تكاجو المدارس الثانكية في العصر الرقمي العديد مف التحديات اإلدارية ذلؾ 

فيو شبكات  يتخط ذمعصر السماكات المفتكحة، الصؼ بأنو العصر الذم يك 
كفتح المجاؿ أماـ األفراد لمكصكؿ ، االتصاؿ كالمعمكمات العالية العكائؽ كالحكاجز

 لتتمثؿ أبرز تمؾ التحديات فيما يمي: لقكاعد كمعمكمات متنكعة بسرعة مذىمة
ة، أك تنمية مكارد مكارد المتاحلم األمثؿ ستخداـاالعمى المدرسية قدرة اإلدارة   -

  انتفاع ممكف مف تمؾ المكارد. بديمة ليست مطمقة، حتى يتحقؽ أقصى 
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تعدد العكامؿ كالمتغيرات المتفاعمة في أم مكقؼ إدارم مما االنفجار المعرفي ك  -
السميـ متكقؼ عمى درجة اإللماـ بتمؾ المتغيرات  يجعؿ اتخاذ القرار اإلدارم 
  كطبيعة عبلقات التفاعؿ بينيا.

التزايد السريع في كـ المعارؼ كاالختيار الصعب الذم يكاجو مخططي مناىج   -
  مكجيكف بكـ ىائؿ مف المعارؼ القيمة في جميع مجاالت الحياة. التعميـ، كىـ 

كقد أدت تمؾ التحديات إلى جعؿ المنظكمة المدرسية أماـ مجمكعة مف 
االستراتيجية لمكزارة  الخططالمعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ أىدافيا، كقد أظيرت 

 :عمى النحك التالي الدراسات التربكية إلى مجمكعة مف تمؾ المشكبلتكاإلحصائيات ك 
عدة مشكبلت  7131–7182الجامعى قبؿ لمتعميـ االستراتيجية حددت الخطة

 معمميف مف الثانكم التعميـ مدخبلت كزيعتتعترض التعميـ الثانكم العاـ لعؿ مف أبرزىا 

أقؿ مف الفصكؿ  عدد الريؼ عمى كالحضر يعكس حصكؿ يؼالر  بيف كفصكؿ
استقرار حركة نقؿ كتسكيف  مما يتسبب في ضعؼالمرحمة الثانكية، بمعمميف الك 

فعالية التنظيـ اإلدارم في ، األمر الذم يؤدم بدكره إلى ضعؼ المعمميف في المدارس
  .المدارس

كتاب اإلحصاء فأشارت بالكالتعميـ الفني  كزارة التربية كالتعميـأما احصائيات 
ـ إلى أنو عدد معممي المدارس الثانكم العاـ 7181/7171السنكم لمعاـ الدراسي 

( معمـ مف اجمالي 71111ـ  كصؿ )7181/7171غير المؤىميف تربكيان في عاـ 
( معممان بالتعميـ الثانكم العاـ ليصبح نسبة المعمميف غير المؤىميف تربكيان 816272)
ر الذم يعكس عدـ كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب مما %(، األم72.86)

 كاثر سمبيان عمى العممية التعميمية. العجز في بعض التخصصاتأدم إلى 
(، )عفاؼ محمد 7182)ايماف حمدم رجب زىراف ،كأضافت دراسة 

 (، )نكر اليدل عمى محمد،7182(، )عبد المنعـ الدسكقي حسف الشحنة،7186جايؿ،
أف مدارس التعميـ الثانكم العاـ بمصر تعاني مف العديد مف المشكبلت الى  (7181

 اإلدارية تحكؿ دكف قياميا بالمياـ المنكط بيا كلعؿ مف أبرزىا:
 .بيركقراطية العمؿ اإلدارم -

  جمكد القكانيف كعدـ تغيرىا، كعجزىا عف مسايرة العصر.   -
لعامميف كاإلدارة أك كجكد نكع مف الصراعات داخؿ المدرسة سكاء بيف األفراد ا -

 بيف األفراد العامميف كبعضيـ البعض.
 غمكض األىداؼ كصعكبة تحقيقيا بشكؿ اجرائي يسيؿ تنفيذه داخؿ المدرسة. -
 تفتقر المدرسة الثانكية العامة البيئة المشجعة عمى االبتكار كاإلبداع . -
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  عدـ الجدية في عمؿ المكظؼ اإلدارم كالبلمباالة.  -
 كالتكزيع الغير عادؿ لممسئكليات.، تضارب االختصاصات -
 تعدد الكظائؼ اإلدارية داخؿ المدرسة الثانكية دكف تكصيؼ محدد ليا. -

قدرتيا عمى  كنتيجة لضعؼ مف قصكر الثانكية رساكفي ظؿ ما تعانيو المد
ما تبذلو الدكلة مف جيكد إلصبلح التعميـ، عف  ، كرغـ تحديات العصر الرقمي مجاراة

فإف ىذه الجيكد تقابؿ ببعض المقاكمة  جديدات في المدارس، طريؽ إدخاؿ بعض الت
ىندسة العمميات اإلدارية في  إعادة  ستكجبلمنع حدكث التغيير، األمر الذم ي

سيـ كاالتصاالت، بما ي الجديد في تكنكلكجيا المعمكمات الستيعاب  مدارس الثانكيةال
ضيا ت الجديدة التي فر يادالتح ضكء المنافسة في منتج تعميمي جيد قادر عمى  في

 العصر الرقمي.
 وتتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

إعادة هندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانوية بمصر في ضوء كيف يمكن  
 الرقمي؟ تحديات العصر 

 فرعية عمى النحو التالي:أسئمة ويتفرع من السؤال الرئيس عدة 
)اليندرة( بالمؤسسات  ة ىندسة العمميات اإلداريةعادما اإلطار المفاىيمي إل -8

 التعميمية؟
 ؟العصر الرقميأىـ مبلمح التعميـ الثانكم بمصر عمى ضكء تحديات  ما -7
العامة عادة ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية ما الكاقع الحالي إل -3

 كمتطمبات تطبيقو؟   الرقمي تحديات العصر في ضكء  بمصر
عادة ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية بمصر في إللمقترح التصكر ا ما -2

 ؟الرقمي ضكء تحديات العصر 
  :أهداف الدراسة

 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى
)اليندرة(  عادة ىندسة العمميات اإلداريةالكقكؼ عمى اإلطار المفاىيمي إل -8

 بالمؤسسات التعميمية.
 .العصر الرقميى ضكء تحديات تعرؼ مبلمح التعميـ الثانكم بمصر عم -7
العامة عادة ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية رصد الكاقع الحالي إل -3

 كمتطمبات تطبيقو.   الرقمي تحديات العصر في ضكء  بمصر
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عادة ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية بمصر إلمقترح  كضع تصكر -2
 .الرقمي في ضكء تحديات العصر 

 :الدراسة أهمية
 تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة في أىميتيا النظرية كالتطبيقية عمى النحك التالي:

  :األهمية النظرية -أ
إلقاء الضكء عمى إعادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( كأحد أىـ مداخؿ  -8

الفكر اإلدارم المعاصر لما ليا مف دكر حيكم فعاؿ في تطكير المؤسسات 
 تحسيف كضماف جكدة أدائيا بكفاءة كفاعمية. التعميمية، كمف ثـ

يمكف أف تسيـ ىذه الدراسة في تزكيد المكتبة العربية إعادة ىندسة العمميات  -7
 اإلدارية )اليندرة( كتحديات العصر الرقمي.

 تمد اليندرة المدارس الثانكية بمزايا متعددة لعؿ مف أىميا:  -3
بلحيات كاسعة اعطائيا مركنة عالية مف خبلؿ تمتع فرؽ العمؿ بص -

 كممارسة اتخاذ القرار بدرجة عالية مف االستقبللية
اعتماد معايير تقييـ االداء الجماعي، كمف ثـ اعطاء التعكيضات  -

 كالحكافز بناء عمى المنتج النيائي لفرؽ العمؿ.
  :األهمية التطبيقية  -ب

إعادة ىندسة العمميات فيمكف أف تسيـ في تطكير التعميـ الثانكم بمصر  .8
نما تيدؼ لتحقيؽ ك تتعمؽ بالتحسينات النسبية ال دارية )اليندرة( اإل الشكمية كا 

تطمب نسؼ كاالستغناء عف الطرؽ ي مماطفرات ىائمة في معدالت االداء 
حبلؿ الجديد المبتكر بدالن   منيا. القديمة كا 

يمكف أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في عدة نكاحي تطبيقية تيـ المسئكليف  .7
ة كالتعميـ كالتعميـ الفني مف أجؿ تكجيو كالتحسيف المستمر التربيبكزارة 

لمخدمات التعميمية، كرفع مستكل أداء المدارس الثانكية كترشيد طاقاتيا 
مع  لبلنسجاـتصميـ العمميات اإلدارية  المالية كالبشرية مف خبلؿ إعادة 

 متطمبات العصر.
في تطكير التعميـ التعميـ التربية ك ربما يفيد صانعي القرار كالعامميف في مجاؿ  .3

المقترح  تصكركمف ال، الثانكم كاالستفادة مف نتائج الدراسة النظرية كالتطبيقية
 الذل تكصمت إليو الدراسة.

  :وأداته الدراسةمنهج 
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تفرض طبيعة الدراسة الحالية استخداـ المنيج الكصفي باعتباره أحد أساليب 
حقائؽ مفصمة تصؼ الظاىرة بغرض البحث العممي التي تيدؼ إلى جمع معمكمات ك 

تعرؼ الحالة الراىنة لمجتمع الدراسة كالمشكبلت التي تكاجو المجتمع، ككضع تصكر 
مقترح لتحسيف تمؾ األكضاع كالعمميات االجتماعية كالتربكية. كتقـك الباحثتاف بدراسة 

دراسة عمى ميدانية يتـ فييا استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات، تـ تطبيؽ أداة ال
،  كاإلدارييف مديرم المدارسعينة مف  بمدارس التعميـ الثانكم العاـ بمحافظة الفيـك

إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( بالمدارس  سعيان نحك كضع تصكر مقترح
 .  العصر الرقمي بمصر في ضكء تحديات  العامة الثانكية

 :الدراسةحدود 
 :تتحدد حدكد الدراسة فيما يمي

 :الكقكؼ عمى اقتصرت الدراسة في حدىا المكضكعي عمى  الحدود الموضوعية
في  عادة ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية بمصرالكاقع الحالي إل

 .كمتطمبات تطبيقو الرقمي تحديات العصر ضكء 

 :تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية خبلؿ العاـ الدراسي  الحدود الزمانية
 ـ.7181/7171

 مديرم المدارساقتصر تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف لحدود البشرية: ا 
 كاإلدارييف بمدارس التعميـ الثانكم العاـ.

 اقتصرت الدراسة الميدانية عمى محافظة الفيـك باعتبارىا بيئة : دود المكانيةالح
 زراعية كصناعية كتجارية.

 :الدراسةمصطمحات 
 :فيما يمي الدراسةتتحدد مصطمحات 

 
 )الهندرة( ةهندسة العمميات اإلداري إعادة

    ( BPR ) Business Process Reengineering 

التخمي بأنيا:  )اليندرة( ةإعادة ىندسة العمميات اإلداريتعرؼ الدراسة الحالية 
كترميـ الكضع القائـ، بؿ إعادة  حإصبلالتاـ عف إجراءات العمؿ القديمة كليس 

مميات الرئيسة بيدؼ تحقيؽ تحسينات فائقة في التصميـ الجذرم كالتركيز عمى الع
تطكير العمؿ اإلدارم لكالسرعة، كالخدمة، كالجكدة  ،مقاييس األداء الحاسمة كالتكمفة

 .المدرسي



 33 2020 يوليو /1ج– العموم التربوية/ العدد الثالث

 :Digital age الرقمي العصر
الذم يتسـ بتحكيؿ  العصر الرقمي بأنه: تعرف الدراسة الحالية العصر
اؿ كالصكر ككؿ ما يتعمؽ بذلؾ مف الصكرة المعمكمات كالمعارؼ كالبيانات كاألشك

 الرقمية.الصكرة التقميدية إلي 
  :خطوات السير في الدراسة

سعيا نحك اإلجابة عف أسئمة الدراسة كتحقيقا لؤلىداؼ التي تـ تحديدىا، يمكف 
 :حاكر يتـ عرضيا عمى النحك التاليتحديد خطكات السير في الدراسة في أربعة م

)اليندرة(  عادة ىندسة العمميات اإلداريةر المفاىيمي إلاإلطا المحور األول: -
 بالمؤسسات التعميمية

العصر أىـ مبلمح التعميـ الثانكم بمصر عمى ضكء تحديات : المحور الثاني -
 الرقمي

 نتائجيا كتفسير كتحميؿ الميدانية الدراسة إجراءات  المحور الثالث: -
ات اإلدارية بالمدارس الثانكية ىندسة العممي إلعادةمقترح  : تصكرالمحور الرابع -

 بمصر في ضكء تحديات العصر الرقمي
)الهندرة(  عادة هندسة العمميات اإلداريةالمحور األول: اإلطار المفاهيمي إل
 :بالمؤسسات التعميمية

عادة ىندسة إل ييدؼ المحكر التالي إلى الكقكؼ عمى االطار المفاىيمي
التعميمية كلتحقيؽ ىذا اليدؼ يتناكؿ ىذا  )اليندرة( بالمؤسسات العمميات اإلدارية

إعادة )اليندرة(، مفيـك  إعادة ىندسة العمميات اإلدارية نبذة تاريخية عفالمحكر 
أبعاد إعادة ىندسة  ( بالمؤسسات التعميمية كأىدافيا،اليندرة) ىندسة العمميات اإلدارية

العمميات  ة ىندسة العمميات اإلدارية بالمؤسسات التعميمية كأنكاعيا، خصائص إعاد
اإلدارية،  العمميات ىندسة إعادة تنفيذ لنجاح العممية اإلدارية كمزاياىا، الخطكات

متطمبات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية بالمؤسسات التعميمية كعكامؿ  
  تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية بالمؤسسات التعميمية. نجاحيا، معكقات 

 :)الهندرة( إعادة هندسة العمميات اإلدارية نبذة تاريخية عن -أولً 
( عندما أرادت منظمات األعماؿ 8111يعزل األصؿ التاريخي لميندرة لعاـ )

بالقطاع الخاص إدخاؿ تحسينات عمى الجكدة نظران لقمة المركنة كبطء زمف التنفيذ 
بلء بيدؼ تحسيف السرعة كالبيركقراطية، كضعؼ القدرة عمى تمبية احتياجات العم

كالدقة كالمركنة كالكمفة، مما أكجب التغيير الجذرم كأسمكب لتحقيؽ األداء المرغكب 
 (.888، 7182 ،)فاتف محمد عبد المنعـ عزازم
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ليشمؿ اإلدارة بكامؿ قطاعاتيا  لتكسيع إطار التغييرديد كمف ىنا ظير تكجو ج
مف أحدث مفاىيـ التغيير التي  ديعك اإلدارية األعماؿ  كالذم يتمثؿ في إعادة ىندسة

ة إلعادة النظر في يئدعكة جر  كالذم يعد بمثابة عالـ اإلدارة الحديثة  أحدثت ثكرة في
جراءات ة عمي القياـ بو مف أعماؿ مؤسسما اعتادت ال كؿ عادةكتقييميا كا  ىيكمتيا  كا 

جديدة  عف إجراءات العمؿ القديمة كالتفكير بصكرة التخمي التاـ حيثبشكؿ جذرم 
األحداث المؤثرة في السكؽ  بشكؿ مفاجئ عميالطارئة  تامكاجية التغير  ييـ فتس

)محمد أحمد  جكتكفير المكارد البلزمة لئلنتا كتحديات المنافسة جكظركؼ اإلنتا
 (87 ،7182 ىشاـ عبد الحفيظ الغريب، بصنكم،

ات( ( في كتاب بعنكاف )ىندرة المنظم8117كتبمكر مفيـك اليندرة في عاـ )
لمباحثيف "مايكؿ ىامر" ك"جيمس تشامبي" كمنذ ذلؾ الحيف أحدثت اليندرة ثكرة حقيقية 
في مجاؿ اإلدارة بما تحممو مف أفكار غير تقميدية كدعكة صريحة إلعادة النظر في 
كافة األنشطة كاإلجراءات كاالستراتيجيات التي قامت عمييا الكثير مف المؤسسات 

عادة تصميـ يميا عمى أنيا تمثؿ كالشركات العاممة، كتـ تقد إعادة النظر األساسية كا 
لممؤشرات الحديثة لنشاط كتطكير  جذرم لمعمميات التجارية مف أجؿ تحقيؽ تحسيف

(، 6، 7186، محمد سعيد) الشركة، مثؿ التكمفة كالجكدة كالخدمة كأسعار الفائدة
)2-Shakhgiraev, Kondratyeva, Uazikov& Kuzmin ,2019, 1(. 

إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كه  مايكؿ ىامر كجيمس شامبي لميندرة بأنيا كن
 جديد، أم البدء مف نقطة الصفر، كليس إصبلح كترميـ الكضع القائـ، أك البدء مف

يعني ترقيع  إجراء تغييرات تجميمية تترؾ البنى األساسية كما كانت عميو، كما ال
نما يعنيثقكب النظـ السارية لكي تعمؿ بصكرة أف التخمي التاـ عف إجراءات  ضؿ، كا 

كمختمفة في كيفية تصنيع المنتجات أك  العمؿ القديمة الراسخة كالتفكير بصكرة جديدة
 (.21، 7186)كسيـ أبك عريش، العمبلء تقديـ الخدمات لتحقيؽ رغبات

( بالمؤسسات التعميمية الهندرة) إعادة هندسة العمميات اإلداريةمفهوم  -ثانياً 
 :افهاوأهد
عمى تكضيح مفيـك إعادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( بالمؤسسات  عمبلن 

إعادة مفيـك الباحثاف إلى تكضيح  الذل تستخدمو الدراسة الحالية تسعى  التعميمية
قبؿ اإلنتقاؿ إلى تحديد معالـ إعادة ىندسة ( اليندرة) ىندسة العمميات اإلدارية
 كذلؾ عمى النحك التالي: بالمؤسسات التعميمية العمميات اإلدارية )اليندرة(

 :(الهندرة) إعادة هندسة العمميات اإلداريةمفهوم  -أ
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بيف  كبيران  جدالن  )اليندرة( أثار مدخؿ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
التغيير  األسباب التي أثارت الجدؿ منيجية أبرزاب األعماؿ، كمف رباألكاديمييف كأ

، كتجدر بطبيعتيا الجذرية الراديكالية تي تتميزىذا المدخؿ كالالتي يقترحيا ركاد 
كممة  (اليندرة)إعادة ىندسة العمميات اإلدارية أك ما يطمؽ عمييا اإلشارة إلى أف 
ىندسة( ك)إدارة( كىي ترجمة لممصطمح اإلنجميزم شقيف ) مفتتألؼ عربية مركبة 

(Business Process Reengineering) تعرؼ اختصا كالتي( را بBPR ك )عني ت
 فالتو حايؼ، سي حايؼ )شيراز  إعادة ىندسة العمؿ أك إعادة ىندسة نظـ العمؿ

 (12، 7182، اهلل سمطاف عكض عمي فكزية) (،832 ،7181 يحياكم، مفيدة اليميف،
يبلحظ أنو أكرد اإلدارية لمدراسات التي أجريت حكؿ إعادة ىندسة العمميات  كالمتتبع

بعيد في  في صياغتيا كتتفؽ إلى حد جزئيان  ريؼ تختمؼ اختبلفان ليا العديد مف التعا
لذا تتطرؽ الدراسة الحالية إلى مفيـك إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كمف  مضمكنيا،

ثـ تنتقؿ إلى مفيـك  إعادة ىندسة العمميات اإلدارية بالمؤسسات التعميمية كلعؿ مف 
 أبرزىا مايمي:

ادة ىندسة العمميات اإلدارية بأنيا: "إعادة إعFragoso (7182 ،313 )  عرؼ
بؿ ىك أيضان إعادة  ،إلضافة قيمة ةاإلستراتيجيالعمميات  تصميـ سريع كجذرم في

التي تدعـ العمميات لتحسيف سير العمؿ  تصميـ النظـ كالسياسات كاليياكؿ التنظيمية
 كاإلنتاجية لممؤسسة".

دسة العمميات اإلدارية إعادة ىنBokhari & Qureshi (7186 ،81 )  كعرؼ
 تصميـبإعادة  كالقياـة سير بصكرة أساكيت عمى إعادة التفؤسسادرة المقبأنيا: 

ة مييا الداخياتعمم يف تحسينات قيؽكالعمؿ عمى تح جذريةة بصكرة يميات التنظميلمعم
 ".كالجكدة كالخدمة كالسرعة أداءأعمى  قيؽجؿ تحأمف 

دة ىندسة العمميات اإلدارية إعاMusa  &Othman (7186 ،78 )كأضاؼ  
ب الخاصة بعمميات األعماؿ أك العمؿ اليساألة عمى عرض أىـ ؤسسالم  درة"قبأنيا: 

عادة  ير بشكؿ أساسكيإعادة التف يتتمثؿ فك األعماؿ،  ـ عممياتيعمى إعادة تصم كا 
التكمفة، كالجكدة  ينات فسيتح قيؽجؿ تحأـ جذرم لعمميات األعماؿ مف يتصم

 ثيعممياتيا بح يكاسعة ف تحسينات إلحداثمنظمة  استراتجية ؽخدمة كفكالسرعة، كال
 قكيان مقارنة بغيرىا مف المؤسسات.  تتمكف أم مؤسسة مف أف تصبح منافسان 

إعادة ىندسة ( 18، 7186) الحاكـ عبداهلل كعمي حمد عبداهلل كيرل الكليد
عادة تصميـ العمميات إعادة التفكير المبدئي كاألساسي، "العمميات اإلدارية بأنيا:  كا 
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معايير األداء الحاسمة مثؿ  في اإلدارية بصفة جذرية بيدؼ تحقيؽ تحسينات جكىرية
 ".التكمفة كالجكدة، كالخدمة كالسرعة

إعادة ىندسة العمميات ( 22، 7186كأضاؼ مجدم عثماف كداعة اهلل )
االستخداـ إحداث تغيير جذرم في العمميات التنظيمية مف خبلؿ " اإلدارية بأنيا:

االبتكارم األمثؿ لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لتحقيؽ تحسينات كطفرات 
 جكىرية في الجكدة كاألداء".

عادة ىندسة العمميات إل (331، 7182)كأشار محمد بف عثماف الثبيتي 
إعادة ىيكمة األنشطة اإلدارية بالجامعة مف تخطيط كتنظيـ كاتصاؿ " اإلدارية بأنيا:

ما يحقؽ جكدة األداء كالتحسيف المستمر كرضا المستفيديف مف الخدمات كتدريب ب
 المطركحة".

( إعادة ىندسة العمميات 886، 7182الرحمف ) عبد جميؿ عرفت إيماف
لمعمميات  كسيمة منيجية تقـك عمى إحداث تغييرات جذرية مخططة" :بأنيا اإلدارية

مف أجؿ  المؤسساتكالعمميات في  اإلدارية، تعتمد عمى إعادة ىيكمة الييكؿ التنظيمي
 ."كتحقيؽ جكدة الخدمات المقدمة سرعة اإلنجاز، كتخفيض التكاليؼ،

إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ( 716  ،7181الكىاب ) عبد كعرؼ ياسر
بصكرة جديدة كمختمفة،  التخمي التاـ عف إجراءات العمؿ القديمة كالتفكير" بأنيا:

القائـ، بؿ إعادة التصميـ الجذرم لمعمميات اإلدارية كترميـ الكضع  حإصبلكليست 
 ."تحسينات جذرية جكىرية كفائقة في معايير األداء الحاسمة لتحقيؽ

 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية( 21 ،7181) ىيثـ عبد الحميد بيزاف كأضاؼ
إدارية منيجية تقـك عمى إحداث تغيير جذرم، مخطط كمدركس في  كسيمة"بأنيا: 

كتعتمد عمى إعادة ىيكمة كتصميـ العمميات  ء التنظيمي لمعمميات اإلدارية،البنا
كالخدمية عمى حد اإلنتاجية  اإلدارية التي ترتكز عمى الكفاءات الجكىرية لممؤسسات

سكاء، بيدؼ إحداث تحسيف جذرم كسريع يكفؿ سرعة اإلنجاز كتخفيض التكمفة 
 ."جكدة الخدمة المقدمة لمعمبلء كتحقيؽ

 Khan, Butt, Mebrahtu, Shirvani, & Alam   (2018, 1)وعزف  
 ".إحداث تغييرات في بيئة األعماؿبأنيا: "  إعادة ىندسة العمميات اإلدارية

إعادة ىندسة العمميات Ridha & Al-Fawaeer (7181 ،2 )كعرؼ 
عبارة عف منصة لمتغيير الكاسع مع التركيز عمى العمميات األساسية بأنيا: " اإلدارية
 ."لممؤسسة
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 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية Sudha & Kavita (7181 ،28)كيرل  
إعادة التصميـ الجذرم لمعمميات التنظيمية مف أجؿ تحقيؽ تحسف كبير في بأنيا: "

 ."األداء الحالي في التكمفة كالخدمة كالسرعة
 إعادة في أف اتفقت السابقة التعريفات أف نجدكفي ضكء العرض السابؽ 

لمتغيير المستمر في جميع األنشطة كالعمميات لتحسيف أسمكب  منيجية ندسةالي
عادة تصميـ العمميات ، حيث التخمي التاـ عف إجراءات العمؿ القديمة المؤسسة كا 

معايير األداء الحاسمة  في اإلدارية بصفة جذرية بيدؼ تحقيؽ تحسينات جكىرية
 .كالسرعة ،كالجكدة، كالخدمة ،التكمفةك
 :( بالمؤسسات التعميميةالهندرة) إعادة هندسة العمميات اإلدارية مفهوم -ب

ىندسة العمميات اإلدارية  إلعادة( 876، 7182أشارت ديمة محمد كصكص )
عف إجراءات العمؿ القديمة كالتفكير بصكرة  بأنيا: "التخمي التاـ  بالمؤسسات التعميمية

في المدرسة مف حيث التغييرات  نظـ كأساليب العمؿ بجديدة كمختمفة في كؿ ما يتعمؽ 
عادة التصميـ الجذرم كالتركيز عمى العمميات الرئيسة  بيدؼ تطكير  األساسية كا 

 العمؿ اإلدارم المدرسي".
 ( إعادة ىندسة العمميات اإلدارية7181عرؼ أمجد محمكد محمد درادكة )ك 

ديمة كالتفكير التاـ عف إجراءات العمؿ الق التخمي بالمؤسسات التعميمية عمى أنيا: "
مف حيث التغيرات  بصكرة مختمفة في كؿ ما يتعمؽ بأساليب العمؿ في المدرسة 
عادة التصميـ الجذرم، كالتركيز عمى العمميات الرئيسة  ".األساسية، كا 

( إعادة التفكير في أسمكب العمؿ 7181كأضافت صفاء محمد يحيى صميمي )
مف خبلؿ إجراء تغيير جذرم  بتكرة، كذلؾأفكار م المتبع في المدارس الثانكية، كتقديـ 

تكنكلكجيا المعمكمات،  يستيدؼ تفعيؿ كزيادة العمميات ذات القيمة المضافة، باستخداـ
كالسرعة، كالخدمة،  بيدؼ تحقيؽ تحسينات فائقة في مقاييس األداء الحاسمة كالتكمفة،

 ."كالجكدة
 ةىندسة العمميات اإلداريإعادة كباستقراء ما سبؽ تعرؼ الدراسة الحالية 

كترميـ الكضع  حإصبلالتخمي التاـ عف إجراءات العمؿ القديمة كليس بأنيا  )اليندرة(
القائـ، بؿ إعادة التصميـ الجذرم كالتركيز عمى العمميات الرئيسة بيدؼ تحقيؽ 

كالسرعة، كالخدمة، كالجكدة  ،تحسينات فائقة في مقاييس األداء الحاسمة كالتكمفة
 .ير العمؿ اإلدارم المدرسيتطك ل

كتعد اليندرة مف أفضؿ األساليب اإلدارية في الفكر اإلدارم المعاصر حيث  
تنبع أىميتيا مف أنيا تعمؿ بصكرة جذرية كقد يصؿ مستكل التحسيف في التكمفة 
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كالكقت كالجكدة كالخدمة إلى عشرة أضعاؼ مثيمة في بعض برامج التطكير األخرل، 
ادة التفكير األساسي في العمميات كالييكؿ التنظيمي كتكنكلكجيا ذلؾ أنيا تتبني إع

قيؽ تحسينات مممكسة في المعمكمات كمحتكل الكظيفة كتدفؽ العمؿ كذلؾ لتح
 .(2، 7186، محمد سعيد) اإلنتاجية

كيركز مدخؿ ىندرة المؤسسات التعميمية عمى خمسة عناصر أساسية كىي 
 ,Rottmann, Reeve)ت المجتمع، التقكيـ السياسات، التربية، التعميـ، احتياجا

Sacks& Klassen, 2016,148) تمكف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ، ك
(، 7182،11اهلل، سمطاف عكض عمي فكزية) مف تحقيؽ األىداؼ التالية ؤسساتالم
 :(27، 7182،حمد السيد البدكم الدسكقي طمحة)م
أساليب كأدكات العمؿ كالنتائج مف كيتمثؿ في تغيير   جذري في األداء:التغيير ال -

خبلؿ تمكيف العامميف مف تصميـ العمؿ كالقياـ بو كفؽ احتياجات العمبلء كأىداؼ 
 المؤسسة.

مف خبلؿ تحديد احتياجاتيـ كالعمؿ عمى تحقيؽ رغباتيـ  التركيز عمى العمالء:  -
 بحيث يتـ إعادة بناء العمميات لتحقيؽ ىذا الغرض.

دسة العمميات اإلدارية لممؤسسة أداء أعماليا بسرعة عالية : تتيح إعادة ىنالسرعة  -
كذلؾ مف خبلؿ تكفير المعمكمات المطمكبة التخاذ القرارات كتسييؿ عممية 

 الحصكؿ عمييا.
: لتحسيف جكدة الخدمات كالمنتجات المقدمة لتتناسب مع احتياجات الجودة  -

 كرغبات العمبلء. 
العمميات الغير ضركرية كالتركيز عمى  : كيتـ ذلؾ كنتيجة إللغاءخفض التكمفة  -

 العمميات ذات القيمة المضافة.
أبرز ما يميز إعادة ىندسة العمميات اإلدارية باستقراء ما سبؽ يتبيف أف مف  

معاصرة في الفكر اإلدارم أنيا تمكف مف إيجاد حمكؿ جذرية المداخؿ العف غيرىا مف 
بالمؤسسات المختمفة،  العمميات لممشكبلت مف خبلؿ رؤية الصكرة الشاممة ألسمكب

ف الركتيف، كالنظرة الضيقة لمعمؿ، كعدـ الشمكلية، بتعاد عحيث تساعد عمى اال
 .كغير ذلؾ مف األساليب اإلدارية التقميدية كالحمكؿ السريعة لمشكبلت العمؿ

 :بالمؤسسات التعميمية وأنواعها إعادة هندسة العمميات اإلداريةأبعاد  -ثالثاً 
 يسة: التخطيطة ىندسة العمميات اإلدارية خمسة أبعاد رئإعاد تضمف

 تكنكلكجيا، التنظيمي الييكؿ، مركنة ياالعم اإلدارة كدعـ ، التزاـيجيستراتاال
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 & DellAquila,2017,49( ،)Delić , Alibegović)العامميف ف يالمعمكمات، تمك

Mešanović,2016:43،) جار  (، ) سيناء232-232، 7186محمد العزب، )حسيف
 كذلؾ عمى النحك التالي: (7182،227اهلل أحمد، 

 :يجيستراتال التخطيط -أ
ة يقبطر  كاالستجابة لمتميزات ؤسسة لممرئيسأداة يجي ستراتاال يمثؿ التخطيط

تدعـ  يالت كاألدكار اإلجراءات بمثابةالتغير، كيعد المتسارعة  البيئة يف لمتغيراتفعالة 
 التخاذضمف جيكد المؤسسة  المناطة بيـ األعماؿب ـالقياف عمى المديريادة ك قال

 .ةيجكىر  تالقرارا
 :ياالعم اإلدارة ودعم التزام -ب

ـ اإلدارة العميا بفمسفة اليندرة اإعادة ىندسة العمميات اإلدارية التز تتطمب  
 اإلدارة تحفيزك  ،الخاصة باليندرة تاذ مجمكعة مف القرار اتخا مف خبلؿ كدعـ تطبيقيا

 .التنظيمي المبلئـ ليذه التطبيقات مج مف خبلؿ تييئة المناخابر ال تمؾتطبيؽ 
باستقراء ما سبؽ يتبيف أف اليندرة بحاجة إلدارة فعالة كاعية عمى اقتناع تاـ بخطكات  

اليندرة كمراحميا ككيفية تنفيذىا كلدييا القناعة بضركرة الحاجة لتبني برنامج إلعادة 
في شكؿ دعـ كمؤازرة فعالة لتكضيح الرؤية  اليندسة، كيجب أف تترجـ تمؾ القناعة

يصاليا لجميع العامميف بالمدارس الثانكية، كالحصكؿ عمى كالء العامميف لبلستعداد  كا 
 لمتغير الجذرم، كلتنفيذ إعادة ىندسة العمميات االدارية كالثقة بنتائجيا. 

 :مرونة الهيكل التنظيمي -ج
ة مفككة ؤسسالم صبحت وة فبدكنؤسسرم لممقالعمكد الف التنظيمي يعد الييكؿ

 التنظيمي الييكؿمركنة  تمثؿك  ،ة منعزلة عف بعضيا البعضيساـ إدار قكحدات كأل
إذ تعتمد  رئيسبشكؿ  يميإعادة البناء التنظه  يتسيـ ف يالت اإلداريةإحدل الكسائؿ 

المرنة  يميةالتنظ فاليياكؿ، يميةكالتنظ اإلداريةـ العمميات ميكتص ىيكمة عمى إعادة
كتسيـ  يةصادالقتؼ كالتعامؿ مع مستجدات السكؽ أك العكامؿ ايالتك ادرة عمىق
 .جكالمنت ف جكدة الخدمةيكخفض التكمفة كتحس ي األداءالسرعة ف قيؽتح يمركنة فال
 :المعمومات تكنولوجيا-د

 & Susanto., Chen( و)Susanto, Leu & Chen,2019أشار )

2018Almunawar,إلعادة ىندسة العمميا )( ت اإلداريةBPR بأنيا تضمف دمج )
عادة تصميـ العمميات بيدؼ تحسيف الكفاءة ITلكؿ مف تكنكلكجيا المعمكمات ) ( كا 

رشادىـ لتحقيؽ تحسف في األداء كاإليرادات.  كالحد مف إىدار الجيكد كا 
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أنكاعيا  عمى المؤسسات التعميمية بمختمؼانعكست الثكرة التكنكلكجيو 
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تمكيف إعادة سيـ كتكمجاالتيا كأنشطتيا، 

مف بمكغ أىدافيا، إذ ازداد ىذا الدكر في اآلكنة األخيرة العمميات اإلدارية  ىندسة
 :(88، 7186الشكبكي، إسماعيؿ جياد )مازف لؤلسباب اآلتية

 .تكنكلكجيا المعمكمات تكمفة تطبيؽانخفاض  -
 .اليجابي في جميع مجاالت العمؿالتفاعؿ اأىمية كعي العامميف ب زيادة -
 .شجع عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكماتتاإلمكانيات المالية المتاحة التي  -

ىذا الدكر في  تكنكلكجيا المعمكمات دكر ىاـ في عمميات اليندرة كيتجمي ؤدمت
 :(23، 7182)محمد أحمد بصنكم، ىشاـ عبد الحفيظ الغريب، األمكر التالية

الصكتية لمساعدة  اعدة اآللية المرتبطة بنظـ المعمكماتالمس جمااستخداـ بر  -
 عمي الخدمات . العميؿ كالمكاطنيف لمحصكؿ

 ت عف بعد.االمؤتمر كالمساعدة في القياـ بأعماؿ جديدة لـ تتكفر مف قبؿ   -
 المساعدة في تخيؿ حمكؿ جديدة لمشكبلت لـ تحدث بعد. -
 ة.الجامدك  التقميدية األنماط ي عفي التخمفالمساعدة   -
 انجاز األعماؿ بحركة كسرعة كمركنة كشفافية. -

 
 
 :العاممينن يتمك -ه

رفع مستكل الرضا الكظيفي كتطكير العامميف إلى يدؼ تمكيف العامميف ي
 .ليصبحكا ذك ميارات متعددة

أبكراس،  اهلل عبد )رضاكتصنؼ اليندرة إلى ثبلثة أنكاع رئيسة عمى النحك التالي 
 :(521 ،7181الشارؼ،  جمعة رمضاف

تطكير المنتج أك  إصبلح أكتشير إلي ك  :إعادة هندسة المنتج أو الخدمة -
 .أكثر لمعميؿ ؽ إشباعيتحقلالخدمة 

 دراسة كفحص كتعديؿ نظاـ العمميات الداخمية حيث إعادة هندسة العممية: -
 .النظـ التكنكلكجية ةكبلمكاإلعطائو شكبلن أك كظيفة جديدة 

إحداث تغيير في جميع العمميات  تضمفكت إعادة هندسة النظم اإلدارية: -
طريؽ التفكير كالتصميـ إلحداث تغييرات كتحسينات  التنظيمية كاإلدارية عف

 .جكىرية في مقاييس األداء
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  :ومزاياها إعادة هندسة العمميات اإلداريةخصائص  -رابعاً 
 إعادة ىندسة العمميات اإلداريةيركز الجزء التالي عمى عرض خصائص 

 كذلؾ عمى النحك التالي: إعادة ىندسة العمميات اإلداريةمزايا  كالكقكؼ عمى
كجب الكقكؼ عمى أبرز  إعادة ىندسة العمميات اإلدارية قبؿ التطرؽ لخصائص 

 ,Safarov(، )382، 7186إسماعيؿ،  مصطفى )ممدكح معالميا حيث أشار

2018,12 ،)-Shakhgiraev, Kondratyeva, Uazikov& Kuzmin ,2019, 1(

 :تتمثؿ فيما يميأربع معالـ أساسية لميندرة لى إ 2(
ة أك خسار  ضاتاتر فا أماليندرة دكف  تبدأ :(Fundamentalism) األساسية -

ما ىك  ؿتتجاى بؿاىيـ أك قكاعد جازمة، فم ىعم ال تعتمد فيي، مسبقةت بثكا
 ما ينبغي أف يككف. ىف كتركز عمئكا

تحسيف تدريجي تغيير جذرم كليس إحداث  :(Radicalism) الجذرية -
 .لمعمميات

ية باليندرة ال تتعمؽ بالتحسينات النس :(Dramatic)"الجوهرية  ةالدراماتيكي -
إف األداء معدالت  فيمة ئت ىاار طف تحقيؽل ؼتيد بؿكمية، شردة كالضطالم

ما بين ،ؿكتار العمأل طبسي طكثر مف ضبألة قد ال تحتاج طالتحسينات البسي
 يا.بتكر بالجديد الم ؿدابكاست القديمة تمامان  بالالقك  ؼنس ييير الكمغالت طمبيت

 ؿمتكام ؿ"العممية" ككى تركز اليندرة عم :(Processes)التركيز عمى العمميات  -
 .إنجاز العممية مرة كاحدة يابأصحا ؿيحاك  ثة، حيئدكف تجز 

 ؿجاى)اليندرة( تت إعادة ىندسة العمميات اإلدارية باستقراء ما سبؽ يتضح أف
 تحقيؽبيدؼ احداث التغيير الجذرم ل ما ينبغي أف يككف ىكتركز عمف ئما ىك كا

 األداء.معدالت  فيمة ئت ىاار طف
 أبكراس، رمضاف اهلل عبد (، )رضا68-61، 7181بيزاف، عبد الحميد )ىيثـحدد 

عمى النحك  إعادة ىندسة العمميات اإلداريةخصائص ( 873، 7181الشارؼ،  جمعة
 التالي:

كىذا بالطبع عكس تقسيـ العمؿ الذم  :وظيفة واحدةتكامل عدة وظائف في  -
الصناعية األكلى، كىك عبارة عف دمج عدة كظائؼ  كاف سائدان إباف الثكرة

إنياء جميع إجراءات العممية  متشابية في كظيفة كاحدة، كالذم يتكلى مسؤكلية
 .مف البداية إلى النياية

الطريؽ اآلخر  كيعتبر ذلؾ: تخفيض أعمال اإلصالح إلى أدنى حد ممكن -
 .ليست ذات قيمة مضافة لتجنب األعماؿ التي
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كال تكجد ىناؾ حدكدان مصطنعة،  تتم خطوات أداء العممية بصورة طبيعية: -
بالتخمي عف أسمكب ترتيب الخطكات المتتالية لمعمؿ،  يتميز مفيـك اليندرة

خضاع  الطبيعي لمعمؿ ىك البديؿ الترتيب لطبيعة العممية نفسيا، كالتدفؽ كا 
 المنطقي لخطكط العمؿ المصطنعة التي ال تفيد في شيء سكل تأخير إنجاز

 .العمؿ
 األنشطة. عمى ل اإلدارية العمميات عمى التركيز -
 .عمبلءمع التنكيع كفقان لمتطمبات ال العمميات ذات أوجه متعددة: -
: حيث يجب اختيار ء إعادة الهندسة لممواقع األكثر حساسية وأهميةايتم إجر  -

 .عسريد اليندسة بحيث يككف قادرا ن عمى تحقيؽ عائ عمى إعادةالقائـ 
بحيث يتـ تجنب األعماؿ التي ليست ذات  تخفيض أعمال الختبار والرقابة: -

تستخدـ الضكابط الرقابية في حدكد فعاليتيا كجدكاىا  قيمة مضافة، فاليندرة
 .االقتصادية فقط

دمج بي تتبنى اليندرة ال تقـك المؤسسات الت ت:ار االموظفون يتخذون القر  -
المياـ المتعددة كالمتكالية إلى مسؤكلية الخدمة أك فرؽ  العمميات أفقيان بإسناد

نماالخدمة فقط،  سيان أنو بدالن مف أدمج العمميات ر شير سيان أيضان، كيأتدمجيا ر  كا 
معيف  راحؿ العمؿ إلى رؤسائو لمحصكؿ عمى قر الجكء المكظؼ في إحدل مر 

 .ر المناسب بنفسوااألمر اآلف في يد المكظؼ التخاذ القر بشأف العمؿ، أصبح 
كذلؾ باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات،  تكامل المركزية ولالمركزية في األعمال: -

المركزية كالبلمركزية  اياالتي تطبؽ اليندرة مف الجمع بيف مز  كتتمكف المؤسسات
ت مف ار اف اإلدالمتطكرة عمى تمكي في عممياتيا، حيث تساعد تقنية المعمكمات

االستفادة مف  العمؿ بصكرة مستقمة، كفي الكقت نفسو تمكف المؤسسة ككؿ مف
 .ت بشبكة اتصاالت كاحدةامزايا المركزية عف طريؽ ربط جميع تمؾ اإلدار 

كتختمؼ اليندرة عف أساليب التطكير الّتقميدّية، فيي العممية لتي تبدأ مف  
ألعمى األنشطة كتيتـ بالّنتائج، كبحاجة  يةنقطة الصفر، كتركز عمى العمميات اإلدار 

تنطمؽ  متمّقي الخدمة، كتقـك عمى ىيكمة العمؿ عمى أساس العممّية ككؿ، كتتمّيز بأنيا
 أميف داغر،محمد داكد خضر )أزىارمف الّتشكيؾ في مشركعّية العممّية اإلدارية كميا 

 (.217، 7182، حامد
ساليب العمؿ كمستكيات األداء كتحدث اليندرة تغييرات كمية كجذرية في أ 

األكاديمي كاإلدارم تصحبيا طفرات ىائمة كفائقة في معدالت األداء لتتغير معيا كافة 



 23 2020 يوليو /1ج– العموم التربوية/ العدد الثالث

القكالب التقميدية لتستبدؿ بما ىك مبتكر كحديث كممبي لمحاجات، لكف ىؿ سأؿ أحد 
قـك نفسو لماذا أقـك بيذا العمؿ؟ كما فائدتو سكاء لمطبلب أك لسكؽ العمؿ؟ كىؿ ما أ

بو يحقؽ قيمة مضافة تساعد في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية التي أعمؿ بيا؟ 
كما الطريقة الفضمى لتقديـ تمؾ الخدمات أك لمقياـ بيذه األعماؿ؟ تمثؿ تمؾ األسئمة 
القاعدة األساسية التى تنطمؽ منيا اليندرة  بيدؼ إحداث تغييرات جذرية بأساليب 

 (.211، 7182)ىناء القيسي ،العصر المتغير  كطرؽ العمؿ لتكاكب متطمبات
كلمكقكؼ عمى الفرؽ بيف خصائص المؤسسات التقميدية كالمؤسسات المعاد  

( 28-21، 7182) محمد أحمد بصنكم، ىشاـ عبد الحفيظ الغريبىندستيا فمخصيا 
 في الجدكؿ التالي:

 ندستيامقارنة بيف خصائص المؤسسات التقميدية كالمؤسسات المعاد ى (8جدكؿ )
 خصائص المؤسسات المعاد هندستها خصائص المؤسسات التقميدية

 فرؽ المعالجة.  - األقساـ الكظيفية -
 أعماؿ متعددة األبعاد. - مياـ بسيطة نتيجة لتقسيـ العمؿ. -
 مكظفيف معززك السمطة. - عناصر مسيطر عمييا مف قبؿ اإلدارة. -
 إضافات مرتبطة بمستكل األداء.فضة+ركاتب منخ - رفع الركاتب يستند إلى التغيير كاألقدميو. -
 الترقية تستند إلى األداء. - .الترقية تستند إلى اإلمكانيات -
 يقـك المديركف بالتدريب كتقديـ النصائح. - يقـك المديركف باإلشراؼ كالسيطرة. -
 بنية المؤسسة أفقية. - بنية المؤسسة ىرمية. -
 فرؽ كظيفية متداخمة، - فصؿ الكاجبات كالكظائؼ. -
 عمميات متكازية كمتبلحقة.  - خطية كمتسمسمة.عمميات  -
، أعماؿ سيطرة كتفتيش العمؿ في مكاتب -

 .مكثفة
 أعماؿ تفتيش كسيطرة قميمة.، العمؿ في أم مكاف -

 (28-21، 7182، محمد أحمد بصنكم،ىشاـ عبد الحفيظ الغريب) المصدر:
 تميز المؤسسات المعاد ىندستيا بما يمي: حمف الجدكؿ أعبله يتض 

كبير  ضتتمتع بتفكيكالتى عمي فرؽ المعالجة  المؤسسات المعاد ىندستيا تعتمد -
المنافسة الشريفة  حرك  مادية كمعنكية لدعـ العمؿ كنشر حكافز تكفرلمسمطة مع 
 باإلضافة إلي إتباع البنية األفقية لممؤسسة كاالبتعاد قدر اإلمكاف بيف العماؿ،

عمي  ةكالرقاب لعمؿ كقمة التفتيشعف اليرمية، مع حرية أكثر في اختيار أماكف ا
 في المؤسسات التقميدية. السائدعكس 

تككيف فرؽ العمؿ  حيث تتحكؿ الكظائؼ مف مياـ بسيطة إلى أعماؿ مركبة -
سيط اإلجراءات، تبفي أداء األعماؿ في أماكف محددة ككاضحة ك  المتخصصة 
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د اف األفر تعاك  فيترتب عمى ذلؾ فالمسؤكلية مشتركة بيف األعضاء كليست فردية
 تنمية ركح الجماعة.ك افر الجيكد ضكت

تمارس  عمؿ تسع الييكؿ التنظيمي مف الشكؿ اليرمي إلي فرؽييتغير ك  -
اعطاء التنظيـ كاألفر  صبلحيات د العامميف درجة كبيرة مف المركنة امستقمة، ك 

محككميف إلي متمكنيف  أفراد مف التعقيد كيتغير المكظفيف مف كالبساطة بدالن 
األداء العممية اإلدارية بدؿ األقساـ اإلدارية كيتغير قياس األداء  رتكزكيصبك م

إلي  كالسيطرة ؼااإلشر  فتتحكؿ مفنشاط إلي نتيجة كتتغير ميمة اإلدارة  مف
دات المالية اكتتغير األكلكيات مف اإلر ، دئقب إلي قااكيتغير المدير مف مر  التعميـ

كظؼ مف إرضاء المدير إلي إرضاء اىتماـ الم حكؿكيت إلي أداء العمميات نفسو
 .العميؿ

تطبيؽ اليندرة يتطمب تكفير درجة عالية  في ضكء العرض السابؽ يتبيف أف
الصعكبات البد تمؾ إلي جانب المركنة كاالستقبللية كالمكضكعية، كلتذليؿ  مف التنظيـ

كالقكانيف كطرؽ استقطاب المكارد البشرية  جذرية في األنظمة تامف إدخاؿ تغيير 
 .ماديان مف قبؿ اإلدارة العميا ؾتدريب حديثة كدعـ ذل جمابر  ككيفية تكزيعيا كاعتماد

( عمى أف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية 7171)  Banica & Patricio كأكد 
( BPR  تساعد المؤسسات عمى التعامؿ )  مع التغيرات التكنكلكجية كالتسكيقية أثناء

 . طكركجكدىا في سكؽ تنافسي مستمر الت
-23، 7182،حمد السيد البدكم الدسكقي طمحة)مكباستقراء المزايا التى حددىا 

السعيد مبركؾ  (، )1-1، 7182، محمد عمي مصطفي طو، سامي محمد (، )تسابيح22
إعادة ىندسة العمميات تمخص الدراسة الحالية مزايا  (762-763، 7182،إبراىيـ

 ـ في جدكؿ عمى النحك التالي:في أربعة جكانب رئيسة يمكف عرضياإلدارية 
 )اليندرة(  إعادة ىندسة العمميات اإلداريةمزايا  (7جدكؿ )

 الجوانب التنظيمية -2 الجوانب الفنية -1
وتتمثل في الجوانب المتعمقة بالعمميات التي 
تؤديها المؤسسة إلنتاج السمعة أو تقديم 

 الخدمة مثل:
إتماـ عمميات متكاممة كليست جزيئات    -

ة، بحيث تتحكؿ األعماؿ مف مياـ صغير 
بسيطة إلى أعماؿ مركبة مما يترتب عمييا 
 مسئكلية مشتركة بيف أعضاء فريؽ العمؿ.

 سرعة انجاز العمؿ.  -
 الكصكؿ لطرؽ جديدة لؤلداء. -

في الجوانب التي تؤديها المؤسسة والمختصة وتتمثل 
 المتبع ومنها: يبطرق وأساليب العمل والشكل التنظيم

 تقميؿ درجة المركزية.  -
 تكسيع صبلحيات العامميف. -
تطكير عممية اتخاذ القرارات: حيث تساعد العامميف عمى  -

اتخاذ القرارات دكف قصر تمؾ العممية عمى المديريف 
 فحسب.

 ابة.تحسيف ضكابط الرق -
نجاز إليؤدم  مماتنفيذ خطكات العمؿ حسب طبيعتيا  -
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 تقميؿ الفارؽ الزمني بيف خطكات العمؿ. -
استخداـ معايير دقيقة كأكثر مكضكعية  -

 لقياس األداء كجكدة المنتج.
تقميؿ  العديد مف الخطكات في كقت كاحد، إضافة إلى

 .الكقت بيف خطكات العمؿ
 بيئة ومناخ العمل والثقافة التنظيمية -4 الجوانب السموكية -3

وتتمثل في الجوانب المتعمقة بالعاممين 
 ( ومنها:ن)مديرين، ومرؤوسي

لمعنكية لمعامميف بإشراكيـ في رفع الركح ا -
 التخطيط كاتخاذ القرارات.

 تحسيف األداء الجماعي بانتشار التعاكف. -
زيادة التنافس بيف األفراد لبمكغ األىداؼ   -

 كاستمرارية تطكير األىداؼ.
 

وتتمثل في بيئة ومناخ العمل والثقافة التنظيمية الجامعة 
 ة ومنها:ألعضاء المؤسسة الواحدة عمى قيم ومبادئ معين

استقبللية األفراد في أداء المياـ، حيث يتـ تشغيؿ  ةدازي -
 كتأسيس قكاعد العمؿ األفراد القادريف عمى المبادرة

 كاإلبداع كاالبتكار.
 تشجيع اإلبداع كنشر االلتزاـ كالمسؤكلية كالرقابة الذاتية. -
 نشر ركح الفريؽ كالعمؿ الجماعي. -
 .ترسيخ قيـ كاتجاىات ايجابية نحك العمؿ -
مكافأة العامميف المبدعيف كنشر ركح التحدم كالرغبة في  -

 التفكؽ.
تعمؿ اليندرة عمى تغيير الثقافة التنظيمية السائدة حيث يصبح  -

 .العامميف األداء الجيد كاالىتماـ بالعمبلء مف أكلكيات
 المصدر: إعداد الباحثاف

ية نتيجة تعميمال ساتسؤ المزايا التي تعكد عمى المفي ضكء العرض السابؽ يتبيف 
 لتطبيؽ إعادة اليندسة اإلدارية  )اليندرة( كذلؾ عمى النحك التالي:

 دمج الخطط الفرعية كتكامميا مع بعضيا البعض. -
 تشجيع اإلبداع بيف المكظفيف كنشر االلتزاـ كالمسؤكلية كالرقابة الذاتية. -
 قدراتيـبك لمكظفيف باىداؼ، كزيادة الثقة ألت كالمشاركة في كضع اار اقر لم يفالمكظفاتخاذ  -

 .كرفع الركح المعنكية ليـ
 .خطاء إلى التكجيو كالمساندةألشراؼ القائـ عمى تصيد االمدرسة مف اإل إدارةتحكؿ دكر  -
كعمى النقد كالتحميؿ كحؿ  تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿتدريب المكظفيف عمى  -

 ت.بلالمشك
 بلمركزية في اإلدارة.لالتحكؿ مف المركزية إلى ا -
 أة المكظفيف المبدعيف كنشر ركح التحدم كالرغبة في التفكؽ.مكاف -
 بيف المكظفيف عمى أساس الكفاءة.المفاضمة   -

 :اإلدارية العمميات هندسة إعادة تنفيذ لنجاح العممية الخطوات -خامساً 
تمر عممية إعادة اليندسة بمراحؿ أساسية، كالتي تسمح لممؤسسة بالتخطيط 

اليندسة، كتختمؼ المراحؿ حسب المفكريف، كلكف  امج إعادةكاإلعداد الجيد إلنجاح برن
 كضحوتالمجاؿ كما  ىناؾ مجمكعة مف المراحؿ متفؽ عمييا بيف مجمؿ الخبراء في

 كيمكف تمخيصيا في الشكؿ التالي:( 17-18، 7182اهلل، سمطاف عكض عمي فكزية)
 مرحمة اإلعداد وتتضمن: -8
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 تحديد مدل الحاجة إلعادة اليندسة. -
 ء كتحديد األىداؼ.بنا -
 تعرؼ العمميات التي تخدـ العمبلء. -
 تعرؼ المعكقات التي تكاجو جيكد إعادة اليندسة. -
 تعرؼ المعكقات التنظيمية. -

 
 مرحمة التقييم وتشمل: -7

 الحصكؿ عمى معمكمات عف العمميات الحالية.  -
 لجكدة كالسرعة كالتسميـ.قياس النتائج فيما يتعمؽ بالتكاليؼ كا  -
 اختيار العمميات المناسبة.  -
 تحديد حدكد العمميات.  -
 كضع خطة التغيير.  -

 
 وتتضمن: مرحمة إيجاد الحمول -3

 فحص ترابط العمميات.  -
 تحديد احتياجات األفراد.  -
 تكحيد كدمج العمميات.  -
 .(فرؽ العمؿ)تحديد الكظائؼ   -
 تحديد البدائؿ.إعادة   -

 
 المقارنة المرجعية وتتضمن: -4

 تحديد معايير األداء.  -
 مقارنة مرجعية لؤلداء.  -
 تحديد اإلطار العاـ لمعمميات.  -

 
 التطوير ويشمل: -5

 ربط كدمج األفراد بالعمميات كالتكنكلكجيات.  -
 التجاه السميـ عند التنفيذ.المحافظة عمى ا  -
 ترتيب خطكات مراحؿ التنفيذ.  -
 كضع كقت محدد لمكصكؿ إلى األىداؼ.  -
 كضع معايير محددة لؤلداء كلبلختيار.  -

 
 كتتضمف: التحكؿ-6

 اختيار النمكذج الجديد. -             قيادة عممية التنفيذ.  -
 تكثيؼ التدريب لمعامميف. -                  متابعة النتائج.  -

 اإلدارية العمليات هنذسة إعادة تنفيذ لنجاح العملية الخطوات (8شكؿ )
 .17-18، 7182اهلل، سمطاف عكض عمي فكزية المصدر:
متطمبات تطبيق إعادة هندسة العمميات اإلدارية بالمؤسسات التعميمية  -سادساً 

 :وعوامل نجاحها
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 ,Rottmann, Reeve)مف عدة أمكر في مقدمتيا  دخؿ اليندرةينطمؽ م 

Sacks, & Klassen, 2016,149), (Chagas,  Gomes,  Bermejo & 

235 ) , (Lo, 2017,63-Martins,2017,221 :) 

عادة ىيكمة اإلدارة التنظيمية التى تعتمد عمى تكنكلكجيا  - االبتكار التنظيمي كا 
 ؿ المؤسسة.المعمكمات، كتغيير بعض العمميات المعقدة داخ

الدعـ التقني لممؤسسات فبل يمكف ىندرة جيدة لممؤسسات دكف الدعـ التقني الجيد  -
 ليا.

الميارات: فعمى القيادة التعميمية التى تقكد ىذا المدخؿ التحمي بعدد مف الميارات  -
التكجيو، التمثيؿ ، كحؿ المشكبلت، بناء فرؽ العمؿ، حسف اإلدارة، االتصاالت

 المؤسسي الجيد.
فيجب عمى القيادة التعميمية التى تقكد ىذا المدخؿ التحمي بالصفات  :صفاتال -

 الصدؽ، اإلخبلص، الشجاعة، القدرة عمى التكيؼ، الكفاءة.
بالرغـ مف أف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية مف األساليب الحديثة إلدارة 

كمككناتيا مكارد المؤسسة بيدؼ كسب ميزة تنافسية حاسمة كقكية، إال أف عناصرىا 
ليست جديدة أك مبتكرة فجميعيا كانت مكجكدة لسنكات عديدة كلكف الجديد يتمثؿ في 

  Ridha & Al-Fawaeer  حددكيفية مزج تمؾ العناصر معان بصكرة متكاممة. لذا 
 (، 22-22، 7182،اهلل فرج أحمد مكسى أحمد،ـيإبراى بمؿ ؽيصد، )(2-1، 7181)

(Susanto & Chen, 2019, 11) مبات تطبيؽ اليندرة )إعادة ىندسة العمميات متط
، كالعامؿ :  الييكؿ التنظيمي، كالعامؿ اإلجرائيعمى النحك التالياإلدارية( 
 :التكنكلكجي

  :Organization’s Structuralالهيكل التنظيمي -أ
 يسع يد المنافسة، كفير شدغيع التيظؿ عالـ سر  يـ فيك ات الالمؤسستعمؿ 

ف مككناتيا باعتبارىا القكة يؽ بيعمى عاتقيا التنس يقعات أف ؤسسممالبد ل لمبقاء، منيا
حركة دائمة،  يمنظمات األعماؿ كجعمو ف يف ئش تمكف مف ربط كتكحد كؿ يالت

ف عناصر يب كالربط ؽيتقـك بالتنس ية التيميكذلؾ مف خبلؿ المتطمبات كاألبعاد التنظ
 .ؽ أىدافيايالمؤسسة لتمكنيا مف تحق
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 لميندرة،يرات في الييكؿ التنظيمي خطكة أساسية لمتنفيذ الناجح يعد إجراء تغي
تتطمب بيئة األعماؿ غير المستقرة كجكد ىيكؿ تنظيمي مرف لمحفاظ عمى حيث 

التحكؿ نحك فرؽ العمؿ  يسيـ في ، مماالتعاكف كالتنسيؽ بيف جميع الكحدات اإلدارية
البلـز إلنجاز المعامبلت،  ككسيمة فعالة لممارسة األعماؿ التجارية، كتقصير الكقت
يعزز الميزة التنافسية مما  كتعزيز مستكل أداء المكظفيف، كتعزيز تقديـ الخدمات،

فإف ىذا النكع مف التطكير يحث المديريف عمى االستغناء عف مف ثـ ك  ،ةمؤسسلم
 اليياكؿ التنظيمية التقميدية. 

 :Procedural Factor  العامل اإلجرائي-ب
جراءات اإلدارية كالتنظيمية المعتمدة لتكفير جميع المكارد يجب أف تككف اإل 

 البلزمة إلدارة األعماؿ متكافقة مع المكاقؼ المتكقعة التي تنشأ خبلؿ مراحؿ تنفيذ
 مؤسسةالتغيير في اإلجراءات كالممارسات الداخمية لم اعتبارمف الخطأ ف اليندرة،
اإلدارة العميا عمى ينبغي حيث  د،لتحقيؽ االبتكار كالنمك المقصك  أساسيان  شرطان 

ستجابة لبلاألعماؿ إلى اعتماد منيجيات مناسبة إلجراء تغيير في أنشطتيا ؤسسات لم
قادة  األمر الذم يستكجب مف ؤسسات،مملمتغيرات البيئية أك االحتياجات الداخمية ل

نكا في ضكء بيئاتيـ الخارجية حتى يتمك لمؤسساتيـاألعماؿ النظر في البيئة الداخمية 
 . اليندرة مف اعتماد اإلجراءات المناسبة كاتخاذ اإلجراءات البلزمة خبلؿ مراحؿ تنفيذ

 Technological Factor: التكنولوجي العامل  -ج
ساىـ التطكر في حيث  االىتماـ العالمي بإعادة بناء عمميات المؤسسة تنامى

في كثير مف  داريةالعمميات اإل تكنكلكجيا المعمكمات في دعـ عمميات إعادة ىندسة
المؤسسات الحديثة مع ضركرة األخذ في االعتبار أف ترجمة مفيـك إعادة البناء إلى 

 محمد تسابيح)حقيقة في المؤسسات يتطمب تغير تكنكلكجي كتغير ثقافي في المؤسسة 
 .(6 ،7182، محمد عمي مصطفي طو، سامي

يا تكنكلكج يتبن ادية المؤسسات إلى ازديئب يلقد أدت التطكرات المتسارعة ف
بقاء المؤسسات المعاصرة  ية كحاسمة فيجية استراتيمالمعمكمات بكصفيا كس

العامؿ التكنكلكجي عمى اعتماد كتفعيؿ كاستخداـ تكنكلكجيا  يرتكز ،كاستمرارىا
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االتصاالت كالشبكات المتقدمة لتسريع كتفعيؿ التكاصؿ مع العمبلء في حؿ 
 مؤسسة.إنتاجية اللتقميؿ األخطاء كتحسيف ك  ،مشكبلتيـ
لى أنو مف بيف التحديات إRidha & Al-Fawaeer (7181 ،2-1 ) أشار

التحديات التكنكلكجية كالسياسية  الرئيسة التي تكاجو مؤسسات األعماؿ المعاصرة
كاالقتصادية كغيرىا مما جعؿ التقدـ في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات يتجو نحك حيازة 

كإجراء حتمى حيث يتعيف عمى مؤسسات األعماؿ تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة 
الحصكؿ عمى أحدث معدات اإلنتاج كاالتصاؿ كتحقيؽ اإلتقاف مف حيث االستفادة 

فإف تأميف الخبرة المطمكبة مف خبلؿ برنامج تعميمي يعتمد  لذا المثمى مف استخداميا
 درة.خطكة ضركرية لمتنفيذ الناجح لبرنامج الينيعد بمثابة عمى التكنكلكجيا 

( متطمبات تطبيؽ إعادة 7186) Omidi & Khoshtinatفي حيف لخص 
  ىندسة العمميات اإلدارية في الشكؿ التالي:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  (7شكؿ )
 Omidi & Khoshtinat تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كما حددىا  متطمبات
 Omidi & Khoshtinat, 2016,426المصدر: 

تطبيؽ إعادة كفي ضكء العرض السابؽ تمخص الدراسة الحالية متطمبات 
 بالمؤسسات التعميمية عمى النحك التالي: ىندسة العمميات اإلدارية

 الجذرم رييالتغ إلحداث فيلممدرب ديالج إلعدادايتطمب حيث  :بشريةمتطمبات  -
في ـيالمفاى  لدل األفراد، مثؿ  ةيميلثقافة التنظا إلى بناء  باإلضافةكاألفكار؛

 امل البشريةو الع
Human factors 

 

متطمبات تطبيق إعادة 
 داريةمميات اإلهندسة الع

 إدارة العمميات
Process 

Management 

 إدارة التغيير
Change 

Management 

 المشاركة
Involvement 

 التكامل
Integration 

 التوافق
Compatibility 

 العوامل التقنية    
Technical Factors 

 الثقافة التنظيمية
Organizational 

Culture 
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التزاـ  ريكتطك   ايمع إعادة اليندسة كالتحكؿ إلى فرؽ العمؿ المكجية ذات ؼيالتك
 .ؿياألفراد بخدمة العم

التحكؿ نحك فرؽ العمؿ ككسيمة  في ةنك مر تسيـ الحيث  ة:تنظيمي متطمبات -
تعزيز مستكل ، ك ياـتقصير الكقت البلـز إلنجاز الملفعالة لممارسة األعماؿ، ك 

 ةمؤسسيعزز الميزة التنافسية لممما  أداء المكظفيف، كتعزيز تقديـ الخدمات،
 التعميمية.

عمى تفعيؿ كاستخداـ تكنكلكجيا االتصاالت ترتكز  متطمبات تكنولوجية: -
في حؿ مشكبلتيـ،  كالشبكات المتقدمة لتسريع كتفعيؿ التكاصؿ مع العمبلء 

  المؤسسة.كتقميؿ األخطاء كتحسيف إنتاجية 
 & Khoshlafz)  (،711-7181،712) مرمكنكفؿ عبد الرضا الكأشار  

 Hekmati,2016, 569) ،, 2019,134)(Khashman عكامؿ نجاح إعادة ىندسة ل
 في عدة عكامؿ يمكف تمخيصيا في الشكؿ التالي:  العمميات

 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 عكامؿ نجاح إعادة ىندسة العمميات اإلدارية (3شكؿ )
 إعداد الباحثاف :رالمصد

كفيما  عكامؿ نجاح إعادة ىندسة العمميات اإلدارية يتضح مف الشكؿ السابؽ 
 يمي العرض بالتفصيؿ:

 

 لتخطيطا
 الستراتيجي

التحسين 
 المستمر

التصال 
 التنظيمي

القدرة عمى 
 التحميل

 

القدرة عمى التغيير  

 

 القيادة

 

عوامل نجاح إعادة 
هندسة العمميات 

 اإلدارية
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يعتمد نجاح المؤسسات التي تستند عمى عممية إعادة  Leadership :القيادة -
كاقع ب الكصكؿقادريف عمى  ىندسة العمميات اإلدارية عمى تكفير قادة متميزيف

 الي لكاقع أفضؿ كفؽ استراتيجية مبنية عمى أسس عممية.المؤسسة الح
العيكب الرئيسة لمتنفيذ الناجح  أحد  capability Change :القدرة عمى التغيير -

التغيرات المختمفة التي تحدث في  مقاكمة  ات اإلداريةإلعادة ىندسة العممي
"األساليب التي   كىذا يتطمب إدارة فعالة إلدارة التغيير الذم يعرؼ بأنو  ،المؤسسة

لتعمـ كالنمك ا نحك تستخدميا اإلدارة كالقيادة لمحفاظ عمى المكظفيف كتشجيعيـ
 .مستمر بشكؿ 

يمتمؾ القدرة كالميارة  فالمدير الذم capability Analysis :القدرة عمى التحميل -
عمى التحميؿ سيصؿ لطريقة سميمة كناجحة في إعادة ىندسة العمميات باستعماؿ 

 كير المختمفة.التف طرؽ
: يعد إعادة التصميـ مف الكظائؼ اإلبداعية داخؿ Redesign  إعادة التصميم -

مف فريؽ  المؤسسة كضمف برنامج إعادة ىندسة العمميات اإلدارية حيث يتطمب
المؤسسة التخمي عف بعض األفكار القديمة كالمألكفة كالبحث عف أفكار جديدة 

 المألكفة غير
كييدؼ لتغيير  :0rganizational communication التصال التنظيمي -

الكحدات عف  األفراد لمتقميص مف الشؾ الناتج عف اختبلؼ عنذالسمككيات 
 بعضيا البعض كيمكف أف يككف كسيمة لتحقيؽ الذات لدل العامميف. 

تتطمب إعادة ىندسة  :Continuous Improvement  التحسين المستمر -
عادة تصميـ العمميات لمحصكؿ عمىالعمميات اإلدارية إعادة التفكير ك  تحسينات  ا 

في الكمفة، الخدمة، الجكدة، السرعة كىذه تتضمف تطكير المنتجات بشكؿ أسرع 
 مف المنافسيف اآلخريف.

كيتمثؿ بككنو عممية متكاصمة   Strategic Planning:التخطيط الستراتيجي -
ارات المتعمقة كنظامية يقـك بيا األعضاء مف القادة في المؤسسة باتخاذ القر 

تمؾ المؤسسة كتطكرىا، باإلضافة إلى اإلجراءات كالعمميات المطمكبة  بمستقبؿ
 لتحقيؽ المستقبؿ المنشكد.

 :بالمؤسسات التعميمية معوقات تطبيق إعادة هندسة العمميات اإلدارية -سابعاً 
عمى الرغـ مف أىمية ىندرة المؤسسات التعميمية في الكقت الراىف إال أف تمؾ 

ممية تكاجو العديد مف العكامؿ التى يمكف أف تؤثر عمى اليندرة كلعؿ مف أبرز تمؾ الع
  432 )-(Omidi& Khoshtinat, 2016, 425،   (Hashem, 2019, 2):العكامؿ ما يمي
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 كتتضمف: Technical factors  :العوامل الفنية -
 :مـ كتتضمف عمؿ تطبيؽ ادارم جيد يشجع العامميف عمى التع إدارة التغيير

 كاستمرارية النمك لتغيير مؤسساتيـ.
 .كتضمف عمؿ رؤية جديدة لممؤسسة يشارؾ فييا الجميع 

 the moderating effect of :التأثير المعتدل لمثقافة التنظيمية  -

organizational culture  كىي المعتقدات السائدة في المؤسسة كتحدد ثقافة
 امؿ فيما بينيـ.المؤسسة ىكية األفراد مف حيث مشاركتيـ كالتك

كخكؼ العامميف مف فقداف الكظيفة، كعدـ   Human factors العوامل البشرية: -
 التيقف مف نتائج التغيير، كعدـ االرتياح كالقمؽ مف أماكف العمؿ.

 ،(khan, Butt, Mebrahtu, Shirvani& Alam, 2018,2-3)كأشار  
(Ridha & Al-Fawaeer، 7181 ،2-1)، (723 ،7182،يـالسعيد مبركؾ إبراى  )

 عمى النحك التالي:ة كراء فشؿ جيكد إعادة ىندسة العمميات الرئيسسباب إلى األ
 .إعادة ىندسة العممياتجيكد  طبيؽتعند  البلزمة التقنيات كالمنيجياتنقص  -
 ة.مؤسسالفشؿ في تنفيذ التغييرات الثقافية المطمكبة داخؿ ال -
 .تنفيذ اليندرة فشؿ برنامج تسبب فيإىماؿ الجانب اإلنساني سي -
بالشركط عدـ التركيز عمى العمميات، عدـ اختيار العممية التى سيتـ ىنتدرتيا  -

كاألكثر تأثيران عمى العمبلء، األكثر كمفة،... الخ( كاألسس التى كضعت لذلؾ )
 بؿ تـ اختيارىا بطرؽ عشكائية مما يتسبب في الفشؿ الذريع لميندرة.

بيؽ اليندرة يتسبب في فشؿ مشاريع اليندرة إطالة الفترة الزمنية الخاصة بتط  -
مف تحقيؽ أىدافيا كتحقيؽ الرؤيا المستقبمية التى تـ كضعيا مما يتسبب في 
استغراؽ المزيد مف الكقت باإلضافة إلى ضياع الجيد في دراسة كتحميؿ العممية 
الحالية مما يتسبب في عدـ مقدرة فريؽ العمؿ في استنباط األفكار المبدعة في 

 صميـ الجديد.الت
( معكقات تطبيؽ إعادة 7181)  Fasna, Gunatilakeفي حيف لخص       

، كالعقبات المحتممة لكؿ رية محددان )نكع المشكمة، ككصفياىندسة العمميات اإلدا
 مشكمة عمى حدا في الجدكؿ التالي:

 معكقات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية المحددة  (3جدكؿ )
 Fasna, Gunatilakeمف قبؿ 
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 الفئة
 )نوع المشكمة(

 
 الوصف

 
 العقبات )الصعوبات( المحتممة

مشكمة دعـ 
 اإلدارة

المحتممة  المشاكؿ
المرتبطة بالفيـ 
النشط لئلدارة كدعـ 

 إعادة اليندسة

 .ضعؼ دعـ اإلدارة العميا لجيكد إعادة ىندسة العمميات -
فشؿ المديريف في دعـ القيـ كالمعتقدات الجديدة التي  -

 .طمبيا العمميات المعاد تصميمياتت
 .BPRعدـ كجكد قائد لمشركع  -
 .نقص إدراؾ اإلدارة ألساليب العمؿ المختمفة -
 .BPRفيـ غير كاؼو ألىداؼ اإلدارة العميا فيما يتعمؽ بػ  -

مشاكؿ الكفاءة 
 التكنكلكجية

المشاكؿ المتعمقة 
بالبنية التحتية 
التقنية كالخبرات 

 ةؤسسداخؿ الم

 .تكنكلكجيا المعمكمات في المؤسسة نقص الخبرة في -
 .البنية التحتية لبلتصاالت محدكدة -
 .بنية أساسية محدكدة لقاعدة البيانات -
 .محدكدية البنية التحتية لمتطبيؽ -
فيـ غير كاؼو لمبيانات كالتطبيقات الحالية كتكنكلكجيا  -

 .المعمكمات في جميع أنحاء المؤسسة
مات الناشئة الفشؿ في تقييـ قدرات تكنكلكجيا المعمك  -

 .باستمرار
 مشاكؿ عممية

 التخطيط
المشاكؿ المحتممة 
المتعمقة بتحديد 

عكامؿ ال
 )المتغيرات(

المناسبة لمعممية 
 المعنية

 عدـ القدرة عمى التحديد األمثؿ لنطاؽ عممية إعادة اليندسة. -
صعكبة تحديد أىداؼ تحسيف األداء لمعممية المعاد  -

 تصميميا.
ت في جميع مراحؿ إعادة عدـ تضميف أصحاب العمميا -

 اليندسة.
صعكبة التنبؤ بمتطمبات المكارد البشرية كالمالية كالمكارد  -

 األخرل.
التركيز عمى معايير التقييـ التي يمكف قياسيا كقياسيا  -

 بسيكلة.
مشاكؿ تخطيط 

 المشاريع
المشاكؿ المحتممة  -

المرتبطة بالتخطيط، 
نشاء الفريؽ  كا 
كاالستعدادات األخرل 

عادة لمشاريع إ
 (BPR)اليندسة 

 عدـ كجكد رؤية استراتيجية. -
 عدـ كجكد تخطيط مناسب. -
عدـ كجكد تكافؽ بيف تخطيط الشركات كتخطيط تكنكلكجيا  -

 المعمكمات.
 .BPRغياب التدريب المناسب ألعضاء فريؽ  -
 .BPRضعؼ السمطات الممنكحة لفريؽ  -
 قمة الخبرة في إعادة ىندسة األعماؿ. -

مشاكؿ إدارة 
 التغيير

مشاكؿ المحتممة ال
بسبب الفشؿ في 
إدارة التغيير مف 
العممية القديمة إلى 

 العممية الجديدة

 .فشؿ اإلدارة العميا في االلتزاـ بالقيـ الجديدة -
غياب نظـ اإلدارة )مثؿ الحكافز كنظاـ التدريب( لغرس القيـ  -

 .المطمكبة
 .عدـ مراعاة الثقافة التنظيمية الحالية -
 .اليياكؿ اليرمية الصمبة -
 .المديريف التنفيذييف في المؤسسة غير متقبميف لبلبتكار -

مشاكؿ إدارة 
 المشاريع

المشاكؿ التي 
السمكؾ مؽ بتتع

 الفعمي لممشركع
 .BPRضعؼ التكاصؿ بيف أعضاء فريؽ  -
 .صعكبة في قياس إعادة ىندسة أداء المشركع -
 .BPRغمكض في التكقعات الكظيفية ألعضاء فريؽ  -
ز في المشركع بشكؿ فعاؿ كفقا فشؿ في رصد التقدـ المحر  -

 .لمجدكؿ الزمني
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 الفئة
 )نوع المشكمة(

 
 الوصف

 
 العقبات )الصعوبات( المحتممة

كاألعضاء  BPRضعؼ التكاصؿ بيف أعضاء فريؽ  -
 .التنظيمييف اآلخريف

صعكبة في نمذجة كمحاكاة التغيير المقترح في عممية  -
 .األعماؿ

 (Fasna, Gunatilake, 2019, 2568-2569) :المصدر
مقاكمة التغيير  لمقادة إلدارة ان نمكذجSerban & Iorga (7186 )كاقترح 
 كلخصيا في الشكؿ التالي:  بطريقة إيجابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نمكذج لمقادة إلدارة مقاكمة التغيير (2شكؿ )

  Serban & Iorga, 2016,372      المصدر:
 يتضح مف الشكؿ أعبله ما يمي:

ليندسة، بيدؼ تثقيؼ األفراد تدريب المكظفيف المشاركيف في إعادة ا :التدريب -
تنفيذه، كمساعدتيـ عمى فيـ منطؽ كضركرة عممية التغيير.  حكؿ التغيير قبؿ 

  تنفيذ تغييرات جذرية في المؤسسة. كيعد ىذا النيج األكثر فعالية عند 

 االتصال الفعال
 

effective communication 

 اك المديرينمشاركة وإشر 
 The participation and 

involvement of managers 

 التدريب

 
Training 

 

 ةاإليجابي يةالدافع
Positive motivation 

 مشاركة وإشراك الموظفين

The participation and 

involvement of employees 
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يتسـ االتصاؿ بالكضكح كالشفافية فيما يتعمؽ بالحاجة إلى  التصال الفعال: -
 المسئكؿيجب أف يتمتع المدير ك  ركريان لنجاح المبادرة،ض التغيير كيعد تأثيره 

أف تركز عممية االتصاؿ بشكؿ أكبر عمى  بسمطة كافية في المؤسسة، يجب 
يصبح اليدؼ كاضحان أثناء تنفيذ  الحاجة إلى التغيير كتقميؿ تفاصيؿ التنفيذ، حتى 

  العممية. 
مى تكفير الحكافز المالية ينطكم الدافع اإليجابي كالسمبي ع :الدافعية اليجابية -

  في تحقيؽ أىداؼ إعادة اليندسة.  لؤلفراد المساىميف 
شراك  - دعـ المكظفيف كالجيد الجماعي البلـز إلعادة  الموظفين: مشاركة وا 

األفراد إلى دعـ المبادرات التي يشارككف فييا بشكؿ مباشر  ىندسة اإلدارة، يميؿ 
ادة اليندسة تستفيد مف خبرة المشاركيف فعممية إع كيككف ليـ مساىماتيـ الخاصة 

بداعيـ.   كالتزاميـ كا 
شراك  - تكافر المكارد )المالية  BPR عادةن ما يتطمب مشركع المديرين: مشاركة وا 

يمكف تحقيقيا إال مف خبلؿ  كالتي ال ، كالتكنكلكجية( كالكقت كالقيادة كالبشرية 
القادة  كمف ثـ يتحمؿ بعض أعضاء مجمس اإلدارة،  إشراؾ المدير العاـ أك 

التي أدت إلى تكتر العبلقات،  المسؤكلية الشخصية عف األفعاؿ كالظركؼ 
  احتراـ المكظفيف. كبالتالي اكتساب 

باستقراء  ما سبؽ يتبيف أف مف أبرز معكقات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات  
 المؤسسة نقص الخبرة في تكنكلكجيا المعمكمات في بالمؤسسات التعميمية اإلدارية

الفشؿ في ، فشؿ برنامج تنفيذ اليندرة تسبب فيإىماؿ الجانب اإلنساني سيالتعميمية، 
 ة.مؤسستنفيذ التغييرات الثقافية المطمكبة داخؿ ال

العصر أهم مالمح التعميم الثانوي بمصر عمى ضوء تحديات : المحور الثاني
 :الرقمي

تعميـ الثانكم بمصر عمى ييدؼ المحكر التالي إلى الكقكؼ عمى أىـ مبلمح ال
مفيـك العصر كلتحقيؽ ىذا اليدؼ يتناكؿ ىذا المحكر  العصر الرقميضكء تحديات 

كانعكاساتيا عمى التعميـ الثانكم بمصر،  العصر الرقميكخصائصو، تحديات الرقمي 
 تحديات العصر الرقمي في التحديات التكنكلكجية،حيث حددت الدراسة الحالية 

السياسية، التحديات  اتكاألخبلقية، التحديات االقتصادية، التحدي ة التحديات القانكني
 .الثقافية، التحديات المينية

  :وخصائصهمفهوم العصر الرقمي  -أولً 
 تعددت تعريفات العصر الرقمي كلعؿ مف أبرز تمؾ التعريفات ما يمي:
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 العصر التي( العصر الرقمي بأنو: "23، 7182(ترل أسماء فتحي السيد عمي 
تقـك أنشطتو بصكرة أساسية باالعتماد عمى المعمكمات، كذلؾ مف خبلؿ تكظيؼ 
التكنكلكجيا بصكرة، أال كىي تكنكلكجيا المعمكمات في اكتساب المعمكمات كمعالجتيا، 

 كبثيا إلي عناصر المجتمع، لبلستفادة منيا في القياـ بأعماليـ البسيطة كالمعقدة".
القدرة عمى تحكيؿ لعصر الرقمي بأنو: "( ا882 ،7182عرؼ عمر سيد خميؿ )

المعمكمات كالمعارؼ كالبيانات كاألشكاؿ كالصكر ككؿ ما يتعمؽ بذلؾ مف الصكرة 
إلى تقنية الكتركنية مثؿ الياتؼ، اإلنترنت التقميدية إلي الرقمية يتـ نقميا خبلؿ شبكة 

 . "الكمبيكتر، كالتمفاز ككذلؾ تحزيف كتكزيع ىذه المعمكمات الرقمية
( العصر 771، 7181أحمد بدكم كسماح السيد محمد ) فكزم كأضاؼ محمكد

نتاجيا كتكظيفيا مف خبلؿ القدرة  الرقمي بأنو: "العصر الذم يقـك عمى نشر المعرفة كا 
الفائقة عمى تحكيؿ أشكاؿ المعمكمات كالرسكمات، كالنصكص كالصكت كالصكرة 

ة(، كتمؾ المعمكمات يتـ انتقاليا الساكنة كالمتحركة لتصبح في صكرة الكتركنية )رقمي
بكاسطة أجيزه الكتركنية، كساعد ذلؾ عمى تحكؿ اإلنترنت بيف الناس خبلؿ شبكة 

عف  البيئة التفاعمية االتصالية بيف األفراد كالمجتمعات إلى بيئة افتراضية تختمؼ تمامان 
 البيئة التقميدية".
Riemer, Schellhammer & Meinert (7181 ،716-712  )كيرل 

حيث دمج التقنيات الرقمية في الحياة العصر الرقمي بأنو:  "يشير إلي الرقمنة 
 اليكمية".

Tella, Quardri, Bamidele & Ajiboye (7171 ،21-17  )كأضاؼ 
العصر الرقمي بأنو: "فترة تاريخية في القرف الحادم كالعشريف تتميز بالتحكؿ السريع 

لثكرة الصناعية مف خبلؿ التصنيع إلى اقتصاد مف الصناعة التقميدية التي جمبتيا ا
 قائـ عمى تكنكلكجيا المعمكمات".

( العصر الرقمي بأنو: "الفترة الزمنية 7171 ،8) Statti & Torresكعرؼ 
التي تـ فييا استخداـ أجيزة الكمبيكتر الشخصية كالتقنيات البلحقة لنقؿ المعمكمات 

 بسيكلة كسرعة".
الذم يتسـ  الرقمي بأنو العصر دراسة الحالية العصركباستقراء ما سبؽ تعرؼ ال

بتحكيؿ المعمكمات كالمعارؼ كالبيانات كاألشكاؿ كالصكر ككؿ ما يتعمؽ بذلؾ مف 
 الرقمية.الصكرة الصكرة التقميدية إلي 
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كتطكرت األىداؼ التعميمية في العصر الرقمي لمكاكبة متغيرات العصر لتصبح 
، 7181 مصطفى أحمد حسف، )عمركى النحك التالي األىداؼ الرئيسة مف التعميـ عم

362-361): 
القائمة عمى المعمـ كالكتاب كمصادر  نقل الطالب من أنظمة التعميم التقميدية -

رئيسة لممعرفة إلى أنظمة حديثة تستخدـ التكنكلكجيا في إعداد المناىج الرقمية 
  ي.رقمصر الميكلو كاىتماماتو في العتتكافؽ مع احتياجات الطالب ك  تناسبل

فبل يقتصر التعميـ عمى اكتساب المعرفة فحسب بؿ إلى  :التعمم مدى الحياة -
 ميارة إنتاج المعرفة كاإلبداع كاالبتكار.

( خصائص العصر 72-78، 7182) شمس بن حسن علي نذىكحددت 
 مي عمى النحك التالي:الرق

عممية كالثقافية مؤسساتيا الكافة تكاجو المجتمعات المعاصرة ك  انفجار المعمومات: -
تدفؽ ىائؿ في المعمكمات نتيجة لمتطكرات العممية كالتقنية  كالخدمية كاإلنتاجية

تزايدت المؤسسات التي تعتمد حيث  ،الحديثة كظيكر التخصصات الجديدة
اعتمادنا كبيرنا عمى المعمكمات كاستثمارىا بالشكؿ األمثؿ في معالجة نشاطاتيا 

مؤسسات الصحفية كاإلعبلمية كالبنكؾ كشركات كأعماليا، كما ىك الحاؿ في ال
اعتمدت عمى استخداـ نظـ معمكمات حيث التأميف كالمؤسسات الحككمية األخرل 

غرض التحكـ في معالجة المعمكمات كتحقيؽ الدقة كالسرعة في إنجاز بحديثة 
 أعماليا كنشاطاتيا، ككذلؾ تحسيف كرفع كفاءة إنتاجيا.

االعتماد عمى استخداـ  زايد: تلنظم المتطورةبزوغ تكنولوجيا المعمومات وا -
العديد مف الحكاسيب في مجاالت التجارة كالصناعة كتبادؿ المعمكمات كظيرت 

خدمات لنقؿ المعمكمات كالبريد اإللكتركني كخدمات التميتكست كالفيديكتكس ال
اإلنترنت شبكة كالشبكات سريعة بالتطكرات ال باإلضافة إلىكالمؤتمرات مف بعد، 

 لتي تخطت الحكاجز اإلقميمية كالمحمية كجعمت العالـ قرية ككنية صغيرة.ا
تتعامؿ مع  التي فئاتال تعدديتميز العصر الرقمي ب تعدد فئات المستفيدين: -

المعمكمات كاإلفادة منيا في خططيا كبرامجيا كبحكثيا كدراساتيا كأنشطتيا 
 المختمفة كفؽ تخصصاتيا كمستكياتيا كطبيعة أعماليا.

تزايد إنتاج المعمكمات كنقميا بكساطة الحكاسيب  لكتروني:امي النشر ال تن -
كاالتصاالت عف بعد مف المؤلؼ أك الناشر إلى المستفيد النيائي مباشرة أك مف 

 خبلؿ شبكة االتصاالت.
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ى فتطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات سيـ : يالغتراب والتحديث في العصر الرقمي -
عمكمات كعزكفو عف المشاركة اإليجابية في اغتراب اإلنساف في مجتمع الم

المجتمع، كقد يصؿ األمر إلى التعبير عف ذلؾ بالرفض اإليجابي الظاىر أك 
السمبي الصامت، كتتجدد شكاىد ىذا االغتراب في فقداف الثقة بالنفس كالقمؽ عمى 

مجرد لقد حكلت الحكاسيب العديد مف المكظفيف كالعامميف ، فتعطؿ خبرات اإلنساف
غطيف عمى األزرار كمف ثـ أصبح رصيد الخبرات المكتبية ليـ ببل قيمة أماـ ضا
 .التحدم الجديد ذلؾ
 وانعكاساتها عمى التعميم الثانوي بمصر العصر الرقميتحديات  -ثانياً 

التحديات القانكنية  تتحدد تحديات العصر الرقمي في التحديات التكنكلكجية، 
السياسية، التحديات الثقافية، التحديات  ات، التحديكاألخبلقية، التحديات االقتصادية 

 المينية كيمكف تمخيصيما في الشكؿ التالي: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العصر الرقميتحديات  (2شكؿ )
 افالمصدر: إعداد الباحث

 وفيما يمي الشرح بالتفصيل:
  :وانعكاساتها عمى التعميم الثانوي بمصر  التكنولوجية التحديات  -8

لتكنكلكجي المذىؿ الذم يشيده العالـ اليـك في شتى في ظؿ التسارع ا
التحديات المجاالت كخاصة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات، كجب الكقكؼ عمى 

كانعكاساتيا عمى التعميـ الثانكم بمصر، حيث عرض ألىمية الجانب   التكنكلكجية 
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كازنة برامج كزارة التكنكلكجي كما أكضحتو كزارة التربية كالتعمـ كالتعميـ الفني بخطة كم
 .ـ7181/7171عميـ كالتعميـ الفني التربية كالت

 :التكنولوجية التحديات  -أ
استخداـ التكنكلكجيا  التي أحدثيا العصر الرقمي طمب التغيرات كالتطكراتتت

جديدة إلعداد المتعمميف  أساليب تربكيةك  أدكار تاستحدثالتي الجديدة في التعميـ ك 
عمى تكفير بيئة رقمية خارجية  كاصطبلحان  تعميـ الرقمي مفيكمان يقـك الحيث ، كتأىيميـ

كفؽ األىداؼ المرجكة  متجددة كمناسبة لمطبلب بيدؼ إحداث عممية التعمـ داخميان 
كالمخطط ليا بكفاءة كفعالية بحيث يتـ التحكؿ إلى النمكذج المفتكح في التعميـ مف 

ديات العصر الرقمي في إطار خبلؿ محاكاة بيئات العمؿ الفعمية كالتعامؿ مع تح
  (.12، 7181، )إيماف أحمد عزمي، (1-1، 7181 ،حدادة عمي)المنظكمة التعميمية 

أكدت دراسة المعمكمات في العممية التعميمية،  اكتأكيدان عمى أىمية تكنكلكجي
( Lu, 2019  ،)  كدراسة(, 2019 Gjurkovikj & Malinovski ) ستخداـأف اال 

حداث تغيير جذرم في العمميات التنظيمية يسيـ في إا المعمكمات تكنكلكجياألمثؿ ل
ككنتيجة  .كذلؾ لتحقيؽ تحسينات جكىرية في الجكدة كاألداء كاإلنتاجيةبالمؤسسات 

الرقمي  لمتغير التكنكلكجي يتعيف عمى إدارة التغيير أف تأخذ معنى مختمفنا في العصر 
نظيمية لمتعامؿ مع ىذه الثكرة الرقمية حيث تقـك المؤسسات بتكييؼ استراتيجياتيا الت

، 8*التغييرات إعادة النظر في المكاىب الرقمية كالقيادة الرقمية كالتحكؿ الرقمي كتشمؿ 
في التحكؿ الرقمي تمكنت مف تغيير ثقافتيا  ، فالمؤسسات التي نجحت 8*الرقمي

المستيدفة خبلؿ فترة التحكؿ  كمساعدة مكظفييا عمى التكاـؤ مع القيـ كاألىداؼ 
( Lee,2020, 1-22  .)  

 :انعكاساتها عمى التعميم الثانوي بمصر -ب
تعد عمى التعميـ الثانكم بمصر ف التكنكلكجية التحديات كفيما يتعمؽ بانعكاسات 

العناصر األساسية التي تقـك بتدعيـ كزارة التربية كالتعمـ  أحدتكنكلكجيا المعمكمات 
 كمف ثـ لتعمـ،اة كىي: البحث، التعميـ ك مف أجؿ تنفيذ مياميا الرئيس كالتعميـ الفني

بناء جيؿ تنافسي في قدرتيا عمى فإف الرؤية الفعالة لتكنكلكجيا المعمكمات تعكس 
                                                           

( التحكؿ الرقمي بأنو التحكؿ 7171) Fenwick, Kaal & Vermeulen عرؼ*  8
كالميكانيكية إلى األجيزة الرقمية المتصمة بالشبكة  اإللكتركنيةمف اآلالت التمثيمية ك 

 رات االجتماعية المستمرة المرتبطة بانتشار تمؾ التقنيات الجديدة.كالتأثي
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مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات قادر عمى االستجابة لمتغييرات المستمرة كالدائمة في ىذا 
 . المجاؿ

التعميـ الفني بخطة كألىمية الجانب التكنكلكجي أكضحت كزارة التربية كالتعمـ ك 
 :ما يمي 7181/7171كمكازنة برامج كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني 

 توفير البيئة التكنولوجية الداعمة لمرحمة التعميم الثانوي عمى النحو التالي: -
 ( برامج  تدريب معممي الصؼ األكؿ الثانكم عمى 2نفذ التعميـ االلكتركني )

، ـ7181/7181كء نظاـ التعميـ الجديد في عاـ تكنكلكجيا التعميـ في ض
 ( ألؼ معمـ .23حيث بمغ عدد المعمميف المستيدفيف )

  بمغ عدد المدارس المستيدفة مف تكصيؿ المدارس بشبكات الفايبر حتى سكر
ـ  بيدؼ تكفير البنية 7181/7181( مدرسة في عاـ 7231المدرسة )

 ة.التكنكلكجية البلزمة لدعـ الممارسات التربكي
 ( شاشة تفاعمية لمصؼ الثاني الثانكم في عاـ 88111تجييز المدارس بعدد )

( شاشة تفاعمية ؼ 88111ـ كيستيدؼ تجييز المدارس بعدد )7181/7181
 ـ.7181/7171عاـ 

 ( جياز في عاـ 211.111تكفير أجيزة التابمت لطبلب الثانكم العاـ لتصؿ )
جياز في عاـ ( 8111.111ـ، كيستيدؼ الكصكؿ إلى )7181/7181
 ـ.7181/7171

 التدريب عمى كيفية استخدام بنك المعرفة بالتعميم الثانوي: - 
  كصؿ نسبة المعمميف المستيدفيف بالتدريب في المديريات التعميمية عمى

ـ كيستيدؼ 7181/7181%( عاـ 71كيفية استخداـ بنؾ المعرفة إلى )
 ـ.7181/7171%( في عاـ 71تدريب )

  العمـك المستيدفيف بالتدريب في المديريات التعميمية كصؿ نسبة المكجييف
ـ 7181/7181%( عاـ 71عمى كيفية استخداـ بنؾ المعرفة إلى )

 ـ.7181/7171%( في عاـ 71كيستيدؼ تدريب )
 :وانعكاساتها عمى التعميم الثانوي بمصر واألخالقية التحديات القانونية  -2

يا في مناحي الحياة المختمفة جعؿ انتشار المعمكماتية كتعاظـ استخداـ التكنكلكج
مف المعمكماتية ظاىرة عممية، اقتصادية، اجتماعية ليا اثارىا االيجابية كالسمبية عمى 

كاألخبلقية  التحديات القانكنية كمف ثـ تعرض الدراسة الحالية الفرد كالمجتمع، 
 .كانعكاساتيا عمى التعميـ الثانكم بمصر
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 :قيةواألخال التحديات القانونية  -أ
 المجاالت شتى رغـ اآلفاؽ الكاعدة لتكنكلكجيا المعمكمات في العصر الرقمي في

تـ  ذاإمف نتائج ذات آثار إيجابية عمى الفرد كالمجتمع الرقمية كمع ما تحممو الثكرة 
عمى  التمرد عمى الساحة فيعمى الكجو األمثؿ فإف آثارىا السمبية تبرز يا استغبلل

كف الحياة ئابط القانكنية كالمبادئ األساسية التي تنظـ شالقكاعد األخبلقية كالضك 
ؤلنماط المباشرة لبلتصاالت كالمحادثات البشرية، ، باإلضافة إلى تقميميا لاإلنسانية

سأة استخداـك  « فيس بكؾ»ماعي مثؿ شبكة اإلنترنت، كمكاقع التكاصؿ االجت ا 
رسائؿ البريد  ، كتبادؿ«سكايب »كخدمة المحادثة عبر « يكتيكب»، ك«تكيتر»ك

 نذى)،(2، 7182جماؿ عمى خميؿ الدىشاف، ىزاع بف عبد الكريـ الفكييي،  (اإللكتركني

 .(21، 7182، شمس بن حسن علي
التي فرضيا العصر الرقمي برز التحديات القانكنية كاألخبلقية أكلعؿ مف 

د الممكية الفكرية كالحقكؽ االقتصادية؛ كمراقبة المكا حقكؽ الخصكصية، كحماية
المعيكد بيا إلى مقدمي خدمات "الحكسبة السحابية"؛ كحماية البيانات الشخصية )منع 

 اإللكتركنيةتتبع البيانات الشخصية(؛ كالحؽ في االنتفاع بالمعمكمات؛ كجمع األدلة 
كالمحافظة عمى المعمكمات الرقمية في إطار المنازعات القضائية؛ كاإليداع القانكني؛ 

المؤسسية كاليقيف القانكني؛ كاالستثناءات التي ُتطبؽ عمى حؽ كالمسؤكلية المينية ك 
، كمف ثـ المؤلؼ لضماف صكف المعمكمات الرقمية؛ كالممكية في مقابؿ التراخيص

كأحد أبرز التحديات التي فرضيا  اإللكتركنيةالجرائـ تعرض الدراسة الخصكصية، ك 
 العصر الرقمي.

 :الخصوصية -أ
االعتراؼ بو في إعبلف األمـ المتحدة لحقكؽ  تعد الخصكصية حؽ إنساني، تـ

حرية تككيف  تضمفاإلنساف كفي العديد مف الكثائؽ الدكلية كاإلقميمية األخرل. كي
الشخصية كجميع  بالبيانات الجمعيات كحرية التعبير، كقدرة األفراد عمى االحتفاظ

، صكؿسرية المعمكمات الشخصية كحمايتيا )الك ك المعمكمات المتعمقة بأنفسيـ
لذا يحؽ لكؿ شخص حماية بياناتو الشخصية "الحؽ  ،(الخ، النقؿ، النشر، االستخداـ

في الخصكصية" كالذم ىك ميـ لمعصر الرقمي كالتكنكلكجيات الجديدة 
(Romansky, 2019, 98.) 

الحديث عف العالـ الرقمي الذم أصبح ممتقى التجمع كالكجكد االفتراضي ف
الكاقع  مفظكمة الحقكؽ اإلنسانية بنقؿ تطبيقيا حديث عف مجمؿ من يعدالعالمي 

تخضع معايير األمف الرقمي  مف ثـالطبيعي إلى تطبيقيا عمى الفضاء الرقمي، ك 
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لحؽ اإلنساف األصيؿ في الخصكصية كحرية الرأم كالتعبير كحرية اعتناؽ عقائد 
"كؿ ما يخضع لمنظكمة حماية حقكؽ  كجب أف يككف معينة كبعبارة أكثر كضكحان 

  ىردك )مركز ."اإلنساف عمى األرض، يخضع لنفس المنظكمة عمى شبكة اإلنترنت
 (1، 7182 الرقمي، التعبير لدعـ

تتراكـ بشكؿ غير مسبكؽ عبر نشاط  أضحت قضية "البيانات الشخصية" كالتيك 
إحدل القضايا المتزايدة في أىميتيا نترنت المبلييف مف المستخدميف عبر العالـ لؤل

 كذلؾ مع تصاعد مخاطر امف البيانات الشخصية كالتي أصبحت كنزان  االستراتيجية
التجارية كاألجيزة األمنية مف ناحية أك مف اإلنترنت يحظى بتنافس شديد بيف شركات 

خبلؿ التعاكف فيما بينيما عمى حساب حرية كخصكصية المستخدميف مف ناحية 
 .(3، 7181)عادؿ عبد الصادؽ،أخرل 

في دراستو حكؿ بعض مميزات  Romansky (7181، 12-816 )كأشار
تقنيات الشبكات في العصر الرقمي المعاصر كالمشاكؿ المحتممة المتعمقة 

: القرف الحادم كالعشريف يانات الشخصية لممستخدميف إلى أفبالخصكصية كحماية الب
يقترح تقنيات جديدة لبلتصاالت االجتماعية، الحكسبة السحابية، تحميؿ البيانات 

كؿ تقنية مف تمؾ التقنيات لدييا القدرة عمى خمؽ فرص جديدة لتخزيف ، ك الضخمة
 Romanskyتسأؿ ك  ،البيانات عف ُبعد، كالتطبيؽ الذكي، كمعالجة البيانات الضخمة

مشاكؿ لمخصكصية؟ فاليدؼ األساسي مف العصر  عف إمكانية احداث تمؾ التقنيات
رد المعمكمات، بما في ذلؾ الرقمي إيقاؼ الكصكؿ غير المصرح بو إلى جميع مكا

البيانات الشخصية لممستخدميف، إال أف آليات التشفير "ليست عادلة بما يكفي إليقاؼ 
 الكصكؿ غير المصرح بو إلى بيانات المستخدـ األصمية.

 اليدؼ النيائي مف( عمى أف 7181) Stuart, Bandara & Levineأكد 
إلى  فراديحتاج األ، حيث الضعؼ / أك التقميؿ مفقبللية كتعزيز االست الخصكصية

مع اآلخريف )بدرجات متفاكتة( كحرية التعبير كحرية تككيف  توالتحكـ في معامبل
 في ظؿ التكنكلكجيا الرقمية. الجمعيات، كالتحرر مف عدـ المساكاة كالييمنة

 :اإللكترونيةالجرائم  -ب
ة الحياتية بصفة إف الثكرة الرقمية مثمما أحدثت تغييرا في طبيعة كمبلمح األنشط

إلحداث تغييرات مماثمة في طبيعة كمبلمح البيئة المدرسية د ف تأثيرىا امتإعامة ف
تمؾ الثكرة  كمفاىيميا األمر الذم صاحبو ظيكر أنماط جديدة  في التربية تتناسب مع

سعى كالتي ت" "التربية عمى المكاطنة الرقمية، "أطمؽ  عمييا البعض "التربية الرقمية
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ف مكاطف رقمي فعاؿ مسيج بأطر أخبلقية تحميو مف مخاطر الفضاء مف إلى تككي
ت الثكرة )جماؿ عمى خميؿ خبلؿ تربية ىدفيا تمكيف الطبلب مف التعامؿ مع منتجا

 (.11، 7186 ،الدىشاف
االشياء كالذكاء االصطناعي أنترنت لقد شرع التحكؿ الرقمي، الذم آذف بقدكمو 

التعمـ مف خبلؿ  كأدكاتات يمنيجلاالبتكار كتحميؿ البيانات الضخمة في جمب 
ممارسات التعمـ الذكي، كمف شأف دمج األجيزة الذكية كالتقنيات الذكية أف يكفر 

-2، 7181، )االتحاد الدكلي لبلتصاالتة لتعزيز كتكسع نطاؽ تجربة التعمـ حكسيمة ناج
2) 
 :انعكاساتها عمى التعميم الثانوي بمصر -ج

كىي نكع مف الجرائـ شاع بيف الشباب  اإللكتركنيةالجرائـ ة الرقمية كر أكجدت الث
حيث أسيمت تمؾ التقنيات الحديثة بشكؿ ممحكظ في عكلمة  سمف طبلب المدار 

الجريمة كأصبحت تحديات الجريمة العابرة لمحدكد قضية تيدد األمف الدكلي بما قدمتو 
، لذا ة لمنشاط اإلجراميمف تسييبلت كبرل لؤلنشطة اإلجرامية بتييئتيا لمبيئة المناسب

لذا فنحف في أمس الحاجة إلى  ؿ،دك اليؤرؽ  ىاجسان  اإللكتركنيةالجرائـ أضحت 
لتكنكلكجيا، كتحفيزية لبلستفادة المثمى مف اسياسة كقائية تحفيزية، كقائية ضد أخطار 

 (.22، 7186 ،)جماؿ عمى خميؿ الدىشاف إيجابياتيا
  :ى التعميم الثانوي بمصروانعكاساتها عم  يةقتصادال التحديات  -3

كانعكاساتيا عمى   يةقتصاداال التحديات يركز الجزء التالي عمى الكقكؼ عمى 
التعميـ الثانكم بمصر حيث عرض لما أكدت عميو الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ 

( عمى أىمية تطكير التعميـ الثانكم العاـ كفؽ المعايير 7131-7182الجامعي )
طبلب قادريف عمى المشاركة في اقتصاد المعرفة، كالتنكية لما جاء  العالمية إلعداد

بيدؼ تحسيف  7181/7171بخطة كمكازنة برامج كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني 
قميميا كعالميان.  الحالة التنافسية لمتعميـ الثانكم محميان كا 

 :يةقتصادال التحديات  -أ
اإلعبلف كالتركيج ك ديدة لبلتصاؿ قنكات جفي خمؽ العصر الرقمي ساىـ 

يتمكف العمبلء مف الحصكؿ عمى كمية كبيرة مف المعمكمات حكؿ لكالعبلقات العامة 
 المنتجات، فمدييـ معمكمات ليس فقط مف الشركة المصنعة أك الكسطاء، كلكف أيضان 

 .(Candelo,2019, xv-xvii) مف مستيمكيف آخريف فيما بينيـ عبر الكيب
كة العنكبكتية العالمية كتأسيسيا كأىـ منصة يمكف مف خبلليا مع تطكر الشبك 

تغييرات حيث يسيـ استخداميا في إحداث  مبيانات كالخدمات كالبرامج،لالكصكؿ 
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نشاء نجاز العمؿاة في طريقة جذري مثؿ "اقتصاد تقاسـ الند  أنشطة اقتصادية جديدة كا 
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ى لمند". كبالتالي، فالتغيير في عممية األعماؿ يقـك عم

 ,Nakano,2020,193( ،)(Kasemsap) كاالتصاالت، بغض النظر عف العصر

2020, 2236. 

كيفرض التقدـ في مجاؿ التكنكلكجيا الرقمية مطالب جديدة عمى الزعماء 
السياسييف كاالقتصادييف ككذلؾ عمى المجتمع ككؿ. باإلضافة إلى الميارات التقنية 

مؿ مع التقنيات الرقمية كفيميا، حيث تتطمب الرقمنة أف يككف لدل كأساس لمتعا
صناع القرار المعنييف عقمية رقمية ليتمكنكا مف التعرؼ عمى الفرص كالتحديات 

(، Hensellek , 2020, 55-69)المرتبطة بالتقييـ الرقمي كتقييميا بشكؿ صحيح 

(27-Armour, Goodyear & Sandford, 2020, 22). 
مميارات التى يتطمبيا سكؽ العمؿ، للرقمنة عمى االقتصاد في تحديدىا كتنعكس ا

 ككيفية تنظيـ تمؾ الميارات فبإمكانيا تحقيؽ نتائج كاضحة كخفض تكاليؼ العمالة،
، كيكمف مفتاح نجاح المؤسسات في كجكدة المخرجات، كزيادة اإلنتاجية كالكفاءة

اليا كعممياتيا القائمة أك تبادليا سرعة دمجيا لتمؾ المعارؼ المكتسبة في نماذج أعم
)مؤسسة محمد بف راشد اؿ مكتـك  ،(PWC,2017, 11-15)مع بقية األطراؼ 

 (.3، 7181، المكتب االقميمي لمدكؿ العربية، برنامج األمـ المتحدة االنمائي، لممعرفة
عف االقتصاد التقميدم حيث ُيشير  جذريان  يختمؼ االقتصاد الرقمي اختبلفان 

إلى االقتصاد الذم يعتمد بصفة رئيسو عمى تقنيات الحكسبة  الرقمي  االقتصاد
أك اقتصاد الكيب، كلعؿ مف أبرز اإلنترنت  اقتصاد  الرقمية، ك ُيطمؽ عميو أحيانان 

األمف المعمكماتي الخاص بذلؾ،  سماتو االنتشار الكبير لحجـ البيانات باإلضافة الى 
باإلضافة إلى  البيانات،  ر مسبكقة مفكما ينتج عف ذلؾ مف ترابط بيف كميات غي

التي مف شأنيا تسخير تمؾ المعمكمات كتحميميا كتفسيرىا بشكؿ  االستراتيجيات تنفيذ
فعاؿ، كمف ثـ يصبح األمف الخاص بالمعمكمات أك ما يعرؼ بالسيبراني أكثر أىميةن  

األخرل ليذا تمؾ البيانات آمنة في االقتصاد الرقمي، كمف السمات  لمحفاظ عمى 
التطبيقات كاألجيزة التي تساعد عمى االتصاؿ السريع  االقتصاد الطمب المتزايد عمى 

 , (Chohan,2020)   ،) (Guryanova, Krasnov & Frolov,2020بالمعمكمات

140-149) .  
يتميز االقتصاد الرقمي بالقدرة عمى بناء مجتمع المعمكمات عف طريؽ  

مكمات كاالتصاالت لتحقيؽ العديد مف األىداؼ التنمكية، إذ المع تسخير تكنكلكجيا 
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يقـك باألساس عمى مخزكنيا المعرفي كالمعمكماتي   أصبح رصيد المؤسسة االقتصادية 
دكف الحاجة اإلنترنت االقتصادية مف خبلؿ  يمكف كذلؾ تشغيؿ األنشطة كالمشاريع 

 ,Popkova  & Sergi, 2020  ( ،) Platt )لمتحريؾ الفعمي سكاء لؤلفراد أك المؤسسات 

2020, 15-29  )  .  

أف  إلى Khan, Butt, Mebrahtu, Shirvani, & Alam   (2018, 1)كأشار
السكؽ العالمية غير المستقرة التى يشيدىا العالـ اليـك الناتجة عف العكلمة 

فرض عمى المؤسسات تشجيع التغييرات في مما ياالقتصادية كتحرير سكؽ التجارة 
 كؿ كاإلستراتيجية، التقدـ في التكنكلكجيا لتمبية متطمبات العمبلء المعقدة.اليي

أكصت منظمو التعاكف االقتصادم  التحكؿ الرقمي في زيادة اإلنتاجية ألىميةك 
بأىمية تمكيف الشركات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ )المشاريع الصغيرة  كالتنمية

ي زيادة اإلنتاجية كضماف النمك كالمتكسطة( لتسخير التحكؿ الرقمي لممساعدة ف
، كشبكات المعرفة كالميارات، الشامؿ كيشمؿ ذلؾ تسييؿ الكصكؿ إلى التمكيؿ

كمشاركة الشركات الصغيرة كالمتكسطة مع مراكز الكفاءة ك/ أك خدمات اإلرشاد 
 (.OECD,2019)كالتكجيو العممي العتماد الممارسات الجيدة ، التكنكلكجي

 فيتبنى ممارسات تجارية تساعد المؤسسات عمى  التحكؿ الرقمي كيرتكز
كيفية تكيؼ المؤسسات مع االتجاىات ، باإلضافة إلى الحفاظ عمى قدرتيا التنافسية

الرقمية ككذلؾ التكيؼ مع كيفية استخداـ العمبلء كالمكظفيف كالمنافسيف لمتقنيات 
فع أعماليا إلى الطرؽ التي تستخدميا المؤسسات لمتقنيات الرقمية لد ، كتعدالرقمية

التكنكلكجيا المؤسسة يعد استخداـ  كمف ثـاألماـ عامبلن حاسمان في نجاح التحكؿ. 
، Ulusoy ،7171) أفضؿ مف منافسييا أمرنا ميمنا في بناء ميزة رقمية لممؤسسات

81.) 
بشكؿ كبير عمى  رفاالتجاه نحك اقتصاد السكؽ الحر كارتفاع حدة المنافسة أث

ية، كشكؿ تحكؿ مممكس في كضع االقتصادم المصرم، األمر أداء الصناعة المصر 
الذم فرض تحديات جديدة أماـ المؤسسات الصناعية المصرية فيما يتعمؽ بجيكدىا 

فتحسيف األداء كالتجديد كالتطكير  ،نحك تحسيف أدائيا كالحفاظ عمى مركزىا التنافسي
 أصبح شرطان بؿ اختيارىا، تمجأ إليو اإلدارة أك تنصرؼ عنو ب ان اختياري لـ يعد أمران 

 ،7181الكىاب،  عبد )ياسرمؤسسات الصناعية كعدـ اندثارىاالإلمكاف بقاء  جكىريان 
711.) 

ضماف اإلنتاجية االقتصادية كالقدرة التنافسية فُينظر إلى التعميـ اآلف عمى أنو كل
في  كانتشارىااإلنترنت ساىـ تطكر  حيث عامؿ حاسـ في سياؽ الرأسمالية المعمكماتية
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ا جديدة لتقديـ التعميـ مف خبلؿ كسائؿ قدـ حداث ثكرة في التعميـ كالتعمـ. كما ا فرصن
بل يتعمـ ف ،عمى دراية باألدكات الرقمية الطبلب جب أف يككف، لذا ك اإلعبلـ المختمفة

، الطبلب في القرف الحادم كالعشريف في الفصكؿ الدراسية التقميدية المعتادة فحسب
 ,.Adeoye, 2020, 43،) (Ashmarina-(44ي بيئة افتراضيةبؿ األىـ مف ذلؾ ف

2020, 445 ,Vochozka & Mantulenko.) 
 انعكاساتها عمى التعميم الثانوي بمصر -ب

عمى التعميـ الثانكم بمصر فقد  يةقتصاداال التحديات كفيما يتعمؽ بانعكاسات  
ى أىمية تطكير ( عم7131-7182أكدت الخطة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي )

التعميـ الثانكم العاـ كفؽ المعايير العالمية إلعداد طبلب قادريف عمى المشاركة في 
)كزارة التربية كالتعميـ، اقتصاد المعرفة، كذلؾ مف خبلؿ عدة أىداؼ لعؿ مف أبرزىا 

7182 ،22-26:) 
 االستفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في عمميتي التعميـ كالتعمـ. -
تنمية قدرات المعمميف كالقيادات المدرسية كالمكجييف لتحديث التعميـ الثانكم  -

 العاـ.
 تحسيف جكدة الحياة المدرسية لطبلب المرحمة الثانكية العامة. -
تكفير البدائؿ لتنفيذ األنشطة التربكية الداعمة لمتنمية الشاممة لمطبلب كلمكشؼ  -

 عف مكاىبيـ.
، حرصت كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني كلما كاف التعميـ قاطرة التنمية

عمى تحسيف  7181/7171بخطة كمكازنة برامج كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني 
قميميا كعالميا مف خبلؿ مشركعات رئيسة  الحالة التنافسية لمتعميـ الثانكم محميان كا 

عية لعؿ مف لتحسيف كضع مصر في المؤشرات العالمية كضمت عدة مشركعات فر 
 أبرزىا ما يمي:
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المشركعات الرئيسة كالفرعية، كمؤشرات األداء لميدؼ االستراتيجي الثالث  (2جدكؿ )
قميميان  الثانكم محميان  التنافسية لمتعميـ  تحسيف الحالة كالخاص ب كما حددتيا  كعالميان  كا 

 7181/7171خطة كمكازنة برامج كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني 
الهدف الستراتيجي 

 ثالثال
المشروعات 

 الرئيسة
المشروعات الفرعية 

 )المستهدفات(
 المنفذ مؤشرات األداء

2012 
/2012 

 المستهدف
2012 /
2020 

مسؤولية 
 التنفيذ

تحسيف الحالة  -3
التنافسية لمتعميـ 
الثانكم محميان 
قميميان كعالميان   كا 

8-3 
تحسيف 

كضع مصر 
في 

المؤشرات 
 العالمية

8-8-3. 
عميـ تطبيؽ نظاـ الت

الجدد في التعميـ 
 %(الثانكم )

نسبة االنجاز في 
تطبيؽ نظاـ التعميـ 

 الجديد )%(

قطاع  33.3 33.3
التعميـ 
 العاـ

2-8-3. 
المشاركة في المسابقة 
الفنية السنكية بيكنج 

 ككنج

عدد الطبلب 
المشاركيف في 
المسابقة الفنية 

 السنكية بيكنج ككنح

قطاع  831 831
نشطة األ

 التربكية

88-8-3. 
مسابقة المخترع 

 الصغير

عدد الطبلب 
المشاركيف في مسابقة 

 المخترع الصغير

8111 8111 

 (7181كزارة التربية كالتعميـ الفني )المصدر: 
 تكنكلكجيا ثكرة بفضؿ كانتشارىا المعرفة ثكرةباستقراء ما سبؽ يتضح أف 

 متغيرة، معارؼ كأماـ  لمطبلب، متغيرة اتاحتياج ماـا جعمتنا كاالتصاالت المعمكمات
، كالمكاف الزماف متجاكزة البشر كؿ إلى كالمعمكمات المعارؼ تنشر متقدمة كتكنكلكجيا

 مما يتطمب مكاكبة تغيرات العصر الرقمي.
  :وانعكاساتها عمى التعميم الثانوي بمصر التحديات السياسية  -4

العربية بذؿ جيكد استثنائية مف  تتطمب التحديات السياسية التي تكاجييا الدكؿ
الحككمات كالقطاع الخاص الحتكائيا كتحقيؽ النمك الشامؿ المستداـ كخمؽ المزيد مف 

كانعكاساتيا عمى التعميـ  التحديات السياسية األمر الذم يتطمب تعرؼ ، فرص العمؿ
 كذلؾ عمى النحك التالي:الثانكم بمصر 

 :التحديات السياسية -أ
كح تحكمو تفاعبلت غير مرئية كغياب سمطة قانكنية عميا في ظؿ عالـ مفت

 خاصة في مجالي المعمكمات كاالتصاالت تسيطر عميو، فالتكنكلكجيا الرقمية الحديثة
مع سيكلة االستخداـ كرخص التكمفة كعظـ العائد، زاد عدد ف في تقدـ مذىؿ كمتسارع،

اة كافة، سكاء كانت مستخدمي اإلنترنت، كتزايد االعتماد عميو في مجاالت الحي
سياسية أك اقتصادية أك عسكرية أك غيرىا، كمع تحّكؿ بعض مكاقع التكاصؿ 
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سبلحان اإلنترنت االجتماعي لتككف فاعبلن غير تقميدم في العبلقات الدكلية، أصبحت 
ذا حديف، فكما ىي كسيمة لتحقيؽ الرخاء كالتقدـ البشرم، ىناؾ جانب آخر مظمـ، 

يدات كالمخاطر الناجمة عف االعتماد المتزايد عميو، كقد يساء يتمثؿ في تزايد التيد
استخداميا في اعتداءات إجرامية أك إرىابية، تتطمب مف المجتمع الدكلي كمو اقتراح 
جراءات العبلج العاجمة كالفعالة لمكافحة اإلرىاب في العصر  كاتخاذ كافة أساليب كا 

 (.12-13، 7181 الدىشاف، عمي )جماؿالرقمي 
-Lester & FoxwellوThompson (7171 ،)نفس المنكاؿ أكد  كعمى

Norton (7181 ،)Foxwell-Norton (7182 عمى أف العصر الحالي يتميز )
فالحياة السياسية تتطكر في بيئة المعمكمات حيث تككف ، بالدكر الياـ لكسائؿ اإلعبلـ

تككف فييا القدرة عمى الكشؼ كاإلخفاء أكثر صعكبة مما يخمؽ بيئة غير مستقرة 
 التسريبات كالكشؼ كاإلفصاح قادرة دائمنا عمى تعطيؿ الخطط .

التمثيؿ الرقمي، الطبيعة االفتراضية لرئيسة في لعصر اا تمؾمبلمح كتتمثؿ 
كالمبتكرة، التكامؿ كالتفاعبلت بيف الشبكات، الكصكؿ عف بعد إلى مكارد المعمكمات، 

تحدد كؿ ىذه ك اميكي، كما إلى ذلؾ التماسؾ االقتصادم كاالجتماعي، التطكر الدين
الميزات العديد مف الخدمات الرقمية مثؿ الكصكؿ اإللكتركني، كالمجتمع اإللكتركني، 

، كالديمقراطية، التصكيت اإللكتركني، الحكـ اإللكتركني / اإللكتركنيةكالسياسة 
/  لكتركنيةاإل، التجارة اإللكتركنية، التعميـ اإللكتركني، الصحة اإللكتركنيةالحككمة 
 ,Romanskyالخ ، ، اإلدماج اإللكتركنياإللكتركنية، االستشارات اإللكتركنيةالتجارة 

2020, 320)). 

 :انعكاساتها عمى التعميم الثانوي بمصر -ب
 ةفحرصت كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني عمى ترسيخ آليات الديمقراطي

كالمعسكرات ، األنشطة السنكية لمرحبلت كتنمية ركح االنتماء مف خبلؿ تنفيذ كمتابعة
حيث بمغ ، كالبرلماف المدرسي كقكافؿ الرعاية االجتماعية كاألنشطة البلصفية المختمفة

 81.111ـ )7181/7181عدد الطبلب المستفيديف مف الرحبلت كالمعسكرات عاـ 
رة التربية طالب( كأشارت كزارة التربية كالتعمـ كالتعميـ الفني بخطة كمكازنة برامج كزا

( طالب في عاـ 81.111إلى أنو يستيدؼ )  7181/7171كالتعميـ كالتعميـ الفني 
 ـ كيقع مسئكلية التنفيذ عمى قطاع األنشطة كالخدمات.7181/7171

إلى األىمية  7182كتشير المكاد الخاصة بالتعميـ في الدستكر المصرم 
عد مف المميزات الفريدة ليذا كالتي ت المتعاظمة التي أكالىا ىذا الدستكر لمتعميـ، 
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( مف الدستكر 81، كانطبلقان مف المادة )الدستكر الذم انفرد بيا عف الدساتير السابقة
إف التعميـ إلزامي حتى نياية المرحمة الثانكية أك ما يعادليا، كتكفؿ »كالتى تنص عمى 

ت كزارة التربية فقد أقر  «بمراحمو المختمفة في مؤسسات الدكلة التعميمية الدكلة مجانيتو
كالتعميـ كالتعميـ الفني برنامج أساسي لتطكير التعميـ الثانكم تضمف برنامج فرعي 

كالتعميـ الثانكم الفني كتركز الدراسة الحالية عمى التعميـ ، خاص بالتعميـ الثانكم العاـ
ـ الثانكم العاـ باعتباره مكضع الدراسة حيث كضعت الكزارة ىدفان عامان لتطكير التعمي

الثانكم العاـ ينص عمى "تطكير التعميـ الثانكم بما يتكافؽ مع المعايير العالمية كبما 
يضمف جاىزية خريجيو لمرحمة التعميـ العالي" كتضمف اليدؼ العاـ سالؼ الذكر  
ثبلث أىداؼ استراتيجية فرعية جاء اليدؼ االستراتيجي األكؿ كانعكاس لما أقره 

التعميـ متاحان لمجميع دكف تمييز )مكاجية القضايا الدستكر لينص عمى: "أف يككف 
الحاسمة( كرصدت الكزارة المشركعات الرئيسة لتحقيؽ اليدؼ كمؤشرات األداء كالتي 

ـ كجاء  7181/7171ـ كالمستيدؼ في 7181/7181تضمنت ما تـ تنفيذه في 
 ذلؾ عمى النحك التالي:

داء لميدؼ االستراتيجي األكؿ المشركعات الرئيسة كاألنشطة، كمؤشرات األ (2جدكؿ )
كالخاص بإتاحة التعميـ لمجميع دكف تمييز كما حددتيا خطة كمكازنة برامج كزارة 

 7181/7171التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني 
الهدف العام: تطوير التعميم الثانوي بما يتوافق مع المعايير العالمية وبما يضمن جاهزية خريجيه 

 لمرحمة التعميم العالي
الهدف 

الستراتيجي 
 األول

المشروعات 
 الرئيسة

 المنفذ مؤشرات األداء األنشطة
2012 

/2012 

 المستهدف
2012 /
2020 

مسؤولية 
 التنفيذ

أن يكون  -1
التعميم متاحًا 
لمجميع دون 

تمييز 
)مواجهة 
القضايا 
 الحاسمة(

زيادة  8.8
استيعاب 

التعميـ الثانكم 
بما يفي 
بمتطمبات 

 التعميـ االلزامي
 كفقان لمدستكر.

. انشاء فصكؿ 8-8-8
جديدة بمرحمة التعميـ 

 الثانكم العاـ

عدد الفصكؿ الجديدة 
 المستيدفة )سنكيان(

272 8311  
 
 

ىيئة 
 األبنية

. احبلؿ 7-8-8
كتجديد الفصكؿ 
المتيالؾ بمدارس 
 التعميـ الثانكم العاـ

عدد الفصكؿ 
المستيدفة مف االحبلؿ 

 كالتجديد )سنكيان(

821 821 

. تكفير التغذية 2-8-8
البلزمة لممرحمة الثانكية 

 )سنكيان(

عدد المدارس المستفيدة 
التغذية المدرسية مف 

 لممرحمة الثانكية

التعميـ  7873 7873
 العاـ

عدد الطبلب المستفيدة 
 مف التغذية )مميكف(

8.62 8.62 

. تكفير طبع 2-8-8
كتكريد الكتب المدرسية 

 لمثانكم العاـ

دد الكتب المستيدفة ع
 مف الطباعة كالتكريد

72.17
6.121 

72.176.
121 
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. تنمية 7-8
كتطكير اليات 
المشاركة 
 المجتمعي

. تطكير 7-7-8
كصيانة عدد مف 
المدارس كفقان 

 الحتياجات كؿ مديرية

عدد المدارس 
المستيدفة مف التطكير 

 كالصيانة

المديريات  21 21
 التعميمية

 (7181ة كالتعميـ الفني )المصدر: كزارة التربي
 يتضح مف الجدكؿ أعبله ما يمي: 

( 7182تحقيقان إلتاحة التعميـ لمجميع دكف تمييز كما نص الدستكر المصرم )
خاصة بالتعميـ  حرصت كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني عمى عدة مشركعات 

 الثانكم العاـ عمى النحك التالي: 
بما يفي بمتطمبات التعميم اللزامي وفقًا العام انوي زيادة استيعاب التعميم الث  -أ 

  .لمدستور
عدد الفصكؿ الجديدة المستيدفة بمغ  توفير فصول ضمن مشروعات اإلنشاء: -

( فصؿ كيستيدؼ أف تصؿ عدد 272)7181/ 7181في عاـ   )سنكيان(
المسئكلة  ىيئة األبنيةكتعد ، 7171/ 7181( فصبلن في عاـ 8311الفصكؿ )
 يذ.عف التنف

عدد الفصكؿ المستيدفة مف بمغ توفير فصول ضمن مشروعات الحالل:  -
( فصؿ كيستيدؼ أف 821)7181/ 7181في عاـ   االحبلؿ كالتجديد )سنكيان(

 ىيئة األبنية، كتعد 7181/7171( فصبلن في عاـ 821تصؿ عدد الفصكؿ )
 المسئكلة عف التنفيذ.

/ 7181في عاـ   ممرحمة الثانكيةعدد المدارس المستفيدة مف التغذية المدرسية ل -
( مدرسة في 7873( مدرسة كيستيدؼ أف تصؿ عدد المدارس )7873)7181
 .7181/7171عاـ 

 تنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية   -ب 
 كفقان الحتياجات كؿ مديرية عدد المدارس المستيدفة مف التطكير كالصيانة -

( مدرسة 21سة كيستيدؼ )( مدر 21)7181/ 7181في عاـ   لممرحمة الثانكية
 .المديريات التعميميةعمى أف يقع عاتؽ التنفيذ عمى  7181/7171في عاـ 

 :التحديات الثقافية وانعكاساتها عمى التعميم الثانوي بمصر -5
يعد التحدم الثقافي مف االشكاليات القديمة التي تكاجو الثقافة عبر العصكر  

التحديات الثقافية الرقمي كجب االشارة إلى  المختمفة، كنظران لتفاقـ اثره في ظؿ العصر
 كذلؾ عمى النحك التالي: كانعكاساتيا عمى التعميـ الثانكم بمصر
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 :التحديات الثقافية -أ
تتمثؿ التحديات الثقافية فالتحديات التى ليا تأثير قكل عمى مجتمعات العالـ 

التصاالت، كالحكار بشقيو النامي كالمتقدـ كالعكلمة، كثكرة تكنكلكجيا المعمكمات كا
 حامد الرفاعي، حامد التبلكم، غالية شكرم )محمدالحضارم كالثقافي، كاالنفتاح اإلعبلمي 

7186، 321.) 
 بناء المنظكمة الثقافية كتعزيز االنتماء فيمؤسسات التعميـ دكران ميمان  دمكتؤ 

شرم؛ عممية االستثمار في رأس الماؿ الب كتساعد في الكطني لؤلفراد كالمجمكعات،
بالطاقات البشرية الفعالة كاإليجابية،  فيي المسؤكلة حتمان عف إمداد كتزكيد المجتمع

المسؤكلة بالتالي عف إمداد ىذه  ككذلؾ تطكير الككادر العممية المؤىمة كالمدربة، كىي
تعزز االنتماء الكطني  الككادر بالمفاىيـ الكطنية كالقيـ الثقافية التي مف شأنيا أف

 (.817، 7186، محارب السرحاني أحمد )نجكل
ت دراسة نيمة بنت عمى بف حسف القصيمي، كنكاؿ بنت حمد بف محمد أكدك 
( بعنكاف االسيامات التربكية لممدرسة الثانكية في مكاجية تحديات 7181الجعد )

ضركرة تفعيؿ دكر المدرسة الثانكية لمكاجية تحديات العكلمة عمى  اليكية الثقافية
 الفكرم.  كالتطرؼ الثقافية

 :انعكاساتها عمى التعميم الثانوي بمصر -ب
المرتبة أف مصر احتمت  7181 عاـتقرير البنؾ الدكلي حكؿ التنمية ل كأشار

كأكد ، 7181مؤشر الرأس ماؿ البشرم لسنة كفؽ دكلة  (822)مف ضمف ( 812)
 أف الدكؿ التي تضخ أقؿ قدر مف االستثمارات في رأس الماؿ البشرم لف تحقؽ عمى

في المستقبؿ قكة العمؿ سكل نسبة تتراكح بيف الثمث الى نصؼ االنتاجية التي كاف 
كحث ، يمكف تحقيقيا لك كاف العامؿ يتمتع بصحة كاممة كتمقى تعميما عالي الجكدة

بناء رأس الماؿ البشرم بكصفيا مقدما لمخدمات الصحية عمى التقرير الحككمات 
 .كالتعميـ كالتمكيؿ لضماف تكافؤ الفرص

 831( مف قانكف 77المادة )كعمى الصعيد المحمي حرص المشرع المصرم ب
إلى  تيدؼ إلى إعداد الطبلب لمحياة جنبان  عمى أف مرحمة التعميـ الثانكل 8118لسنة 

جنب مع إعدادىـ لمتعميـ العالى كالجامعى أك المشاركة فى الحياة العامة كالتأكيد 
 لقكمية.عمى ترسيخ القيـ الدينية كالسمككية كا

 :التحديات المهنية وانعكاساتها عمى التعميم الثانوي بمصر -6
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كالتنكيو عمى الميارات  التحديات المينيةيركز الجزء التالي عمى الكقكؼ عمى 
التي يتطمبيا العصر الرقمي، كمف ثـ تعرؼ انعكاساتيا عمى التعميـ الثانكم بمصر 

 انكية كذلؾ عمى النحك التالي:مستعرضة منيجية اختيار مدراء كككبلء المدارس الث
 :التحديات المهنية -أ

تغمغؿ العالـ الرقمي في مجاؿ التربية كالميارات بشكؿ متزايد، فأصبحت 
قترف ىذا اة، ك ر التكنكلكجيا تستخدـ لتكصيؿ المعرفة كالميارات بطرؽ جديدة كمبتك

رات جديدة ب العمؿ، كمف ثـ برزت حاجات لميااليالتغمغؿ بتغييرات مستقبمية في أس
سيـ استخداـ ىذه التكنكلكجيات في تحكيؿ التعّمـ كتطكير الميارات إلى عممية احيث 

رفيـ اتيـ كمعاأف ُيكاصمكا تطكير كتجديد ميار  فرادتستمر مدل الحياة، يتحتـ عمى األ
-)سارة غرافلمكاكبة االبتكارات المستمرة كالتطكرات الجديدة في العالـ الرقمّي 

 .(2، 7182كميماف،
(، Robertson, 2020( ،)Price-Dennis& Matthews, 2017)كأكد 

(Erstad, Eickelmann & Eichhorn,2015) تحديات القرف  عمى أنو قد فرضت
 تمؾتضمف ك  ،ككبلء لمتغييرباعتبارىـ الحادم كالعشريف مطالب جديدة عمى المعمميف 

تعزيز الكفاءات ك  ،المطالب دمج التكنكلكجيا في التعمـ المتمحكر حكؿ الطالب
البحث عف نماذج ضركرة الخاصة بالمكاضيع ككذلؾ المناىج الدراسية، باإلضافة إلى 

كاستراتيجيات جديدة كمستدامة لتكفير الكفاءات كالميارات بيف المعمميف لبناء القدرات 
 في المستقبؿ.
  Ontario Public School Boards' Association (OPSBA)   كحددت

 (7183 ،2م ) التفكير الناقد، االتصاؿ، ، كاإلبداع يارات العصر الرقمي في االبتكار
  التعاكف.

مف خبلؿ تحميؿ البيانات، كالتعمـ اآللي، إلى أنو  Yeung (7171)كأشار 
كالذكاء االصطناعي، كالتحكؿ التكنكلكجي السريع، سيتألؼ عالـ المستقبؿ مف 

يجب أف يككف الطبلب ك  ،سافأشخاص مكىكبيف يعممكف مع آالت ذكية تشبو اإلن
قادريف عمى العمؿ في العالـ المستقبمي الذم يعمؿ عمى أساس تحميؿ البيانات 

مثؿ الركبكتات كالذكاء االصطناعي.  بالعمؿ مع اآلالت فرادكالتكنكلكجيا لمسماح لؤل
لمكظفيف البقاء في مكاف العمؿ دكف معرفة القراءة كالكتابة لمبيانات ا فيصعب عمى

 ألمية التكنكلكجية.كمحك ا



 23 2020 يوليو /1ج– العموم التربوية/ العدد الثالث

كال ترتبط المخاطر المرتبطة بيذا الكضع بالحؽ غير المحقؽ في التعميـ الجيد 
فحسب بؿ مع ظيكر الثكرة الصناعية الرابعة، أك ما أصبح يعرؼ باسـ "مستقبؿ 

حيث يتـ استبداؿ ، كالبيانات الضخمة كالذكاء االصطناعي، تمتةالعمؿ". مع تزايد اال
شكؿ متزايد باآلالت أك الخكارزميات، كتشكؿ ىذه التطكرات تحديات العمالة البشرية ب

كبيرة لكؿ مف االقتصادات المتقدمة كالناشئة مما يتطمب مف الحككمات كالمجتمعات 
إعادة التفكير في التعميـ بطريقة تمكف جميع األفراد مف التعامؿ مع ىذه البيئة 

 iv Asian ,2019,) عية المتغيرة بسرعة في كؿ مف عمميـ كحياتيـ االجتما

Development Bank Institute (ADBI).) 

 :انعكاساتها عمى التعميم الثانوي بمصر -ب
كفيما يتعمؽ بانعكاساتيا عمى التعميـ الثانكم فحرصت كزارة التربية كالتعمـ 

 7181/7171كالتعميـ الفني بخطة كمكازنة برامج كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني 
تنمية ميارات المعمميف كالمكجييف عمى كيفية استخداـ بنؾ المعرفة، باإلضافة عمى 

 إلى تكفير البيئة التكنكلكجية الداعمة لمرحمة التعميـ الثانكم.
عمى تنمية  لتؤكدفجاءت  7182( مف الدستكر المصرم 77 )المادة  أما

ء ىيئة التدريس أف المعمميف، كأعضا الميارات المينية لمتعميـ عمى النحك التالي:
األساسية لمتعميـ، تكفؿ الدكلة تنمية كفاءاتيـ العممية، كمياراتيـ  كمعاكنييـ، الركيزة

 كاألدبية، كبما يضمف جكدة التعميـ كتحقيؽ أىدافو. المينية، كرعاية حقكقيـ المادية

 ( مف قانكف21أما عف تعييف مدراء كككبلء المدارس الثانكية فجاءت المادة )
يككف لكؿ مدرسة مدير كككيؿ اك أكثر لتنص عمى أف "  7187نة لس 13رقـ 

كذلؾ  بحسب عدد الفصكؿ كالمراحؿ التعميمية بيا ككفؽ احتياجات اإلدارة المدرسية
كيتـ اختيار شغؿ كظيفة مدير كككيؿ ، عمي النحك الذم تحدده البلئحة التنفيذية

مدير كمعمـ أكؿ لمككيؿ المدرسة مف بيف شاغمي كظيفة معمـ أكؿ )أ( عمي األقؿ لم
  .دفي مسابقة عامة في نطاؽ كؿ محافظة كيككف االختيار لمدة سنتيف قابمة لمتجدي

 :نتائجها وتفسير وتحميل الميدانية الدراسة إجراءات -المحور الثالث
عادة ىندسة اإلطار المفاىيمي إللمدراسة النظرم  االطارفي  تافتناكلت الباحث

كأىـ مبلمح التعميـ الثانكم بمصر  ،درة( بالمؤسسات التعميميةالعمميات اإلدارية )الين
 مكقكؼ عمىكتنطمؽ مف ذلؾ إلى أرض الكاقع ل .العصر الرقميعمى ضكء تحديات 

بمصر في  العامة ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية إلعادةالكاقع الحالي 
 .كمتطمبات تطبيقو ضكء تحديات العصر الرقمي

 :اءات الدراسة الميدانيةإجر  -أولً 
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  :أهداف الدراسة الميدانية -1
 : دؼ الدراسة الميدانية إلى ما يميتي

ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية  إلعادةكاقع الحالي تعرؼ ال -
مف كجية نظر مديرم المدارس  بمصر في ضكء تحديات العصر الرقمي
.كاإلدارييف بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ(   بمحافظة الفيـك

ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس  الكقكؼ عمى متطمبات تطبيؽ إعادة -
  .بمصر في ضكء تحديات العصر الرقمي العامة الثانكية

ىندسة العمميات اإلدارية  إلعادة الكاقع الحاليكلقد اتبعت الباحثتاف لرصد 
ية نظر مديرم مف كج بالمدارس الثانكية بمصر في ضكء تحديات العصر الرقمي

، كمتطمبات  المدارس كاإلدارييف بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ( بمحافظة الفيـك
تطبيقو، كاستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات . كفيما يمي األسس التي 

ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية  إلعادة الكاقع الحاليبنيت عمييا استبانو 
بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ( بمحافظة  كء تحديات العصر الرقميبمصر في ض

، كمتطمبات تطبيقو كذلؾ عمى النحك التالي:  الفيـك
عادة الرجكع إلى الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت  - التعميـ قبؿ الجامعي كا 

عصر التعميـ قبؿ الجامعي كال، كالتى تناكلت ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة(
 لبلستفادة منيا في تحديد المجاالت كالبنكد المختمفة. الرقمي. 

عادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( اإلطار المفاىيمي إلالكقكؼ عمى  -
 .الدراسةبالمؤسسات التعميمية، كىذا ما تناكلو المحكر األكؿ مف 

كىذا ، يالعصر الرقمتعرؼ أىـ مبلمح التعميـ الثانكم بمصر عمى ضكء تحديات  -
 .الدراسةما تناكلو المحكر الثاني  مف 

ىندسة العمميات  إلعادةكاقع الحالي أراء الخبراء في مجاؿ التربية حكؿ استبانو ال -
مف كجية  اإلدارية بالمدارس الثانكية بمصر في ضكء تحديات العصر الرقمي

 الفيـكنظر مديرم المدارس كاإلدارييف بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ( بمحافظة 
 .الدراسةكىذا ما تناكلو المحكر الثالث مف  كمتطمبات تطبيقو،

أراء كؿ مف مديرم المدارس كاإلدارييف بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ( بمحافظة  -
كىذا ما تناكلو المحكر ، الفيـك حكؿ مدل تكافر كؿ عبارة تضمنيا االستبانة

 .الدراسةالثالث مف 
  :أداة الدراسة -7
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 :الستبانة 
 :استخدمت الدراسة االستبانة عمى النحك التالي

مديرم استبانو إلى عينة مف  تافلتحقيؽ أىداؼ الدراسة الميدانية كجيت الباحث
كتتككف االستبانة المدارس كاإلدارييف بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ( بمحافظة الفيـك 

  :مف محكريف ىما
 العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكيةىندسة  إلعادةكاقع الحالي ال :المحور األول -

مف كجية نظر مديرم المدارس  بمصر في ضكء تحديات العصر الرقمي
.  كاإلدارييف بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ( بمحافظة الفيـك

ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس  متطمبات تطبيؽ إعادة :المحور الثاني -
 عصر الرقمي.بمصر في ضكء تحديات الالعامة الثانكية 

كيندرج تحت كؿ محكر عدة عبارات فرعية كفي نياية كؿ محكر سؤاؿ مفتكح 
عف أم مبلحظات أخرل يمكف إضافتيا. كركعي أف تككف اإلجابة عف عبارات 

( أماـ كؿ عبارة في المستكل المناسب مف مستكيات االستبانة بكضع عبلمة )
 .جابةاإل

متكفر ، مستكيات )متكفر بدرجة كبيرة مقياس تقدير مف ثبلثة تافكتتخذ الباحث
 غير متكفر(.، بدرجة متكسطة
 :صدق الستبانة

يقصد بالصدؽ أف تقيس األداة ما كضعت لقياسو فبل تقيس شيئا غيره أك 
لذا ، (823: 7111، مصطفي باىي، باإلضافة إليو )إخبلص محمد عبد الحفيظ

مف الخبراء كالمتخصصيف بعرض االستبانة عمى السادة المحكميف  تافقامت الباحث
((، لمتأكد مف مدل مبلئمة 8في مجاؿ التربية كاإلدارة التعميمية )انظر ممحؽ )

االستبانة لمغرض التي كضعت مف أجمو، كمدل كضكح العبارات كسبلمة صياغتيا، 
بداء الرأم بالتعديؿ أك الحذؼ أك اإلضافة.  كمدل انتمائيا لمحاكر االستبانة، كا 

، عباراتيبلت المقترحة مف السادة المحكميف بتعديؿ بعض الكبعد إجراء التعد
ضافة بعضيا كحذؼ أخرل أصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية )انظر ممحؽ  كا 

  :(( كاشتممت عمى محكريف عمى النحك التالي7)
 ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية إلعادةكاقع الحالي ال :المحور األول

مف كجية نظر مديرم المدارس  ي ضكء تحديات العصر الرقميبمصر ف العامة
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مجاالت ( 2كيتضمف ) كاإلدارييف بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ( بمحافظة الفيـك
 :( عبارة فرعية عمى النحك التالي31تشمؿ ) إلعادة ىندسة العمميات االدارية

 فرعية .ة ( عبار 83كيتضمف ) يجيستراتاال التخطيط -
 فرعية . ات( عبار 1كيشمؿ ) ياالعم إلدارةا كدعـ التزاـ -
 ( عبارات فرعية .1 كيحتكل عمى )التنظيمي  الييكؿمركنة  -
 ( عبارات فرعية.2كيتضمف )المعمكمات  تكنكلكجيا -
 ( عبارات فرعية.2كيتضمف ) العامميفف يتمك -

ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية  متطمبات تطبيؽ إعادة :المحور الثاني
( عبارة 82يشمؿ ) مجاالت( 3صر في ضكء تحديات العصر الرقمي كيتضمف )بم

 .فرعية
 ( عبارات فرعية.2كيتضمف ) المتطمبات البشرية -
 ( عبارات فرعية.2) شمؿكي المتطمبات التنظيمية -
 ( عبارات فرعية.2كيتضمف ) المتطمبات التكنكلكجية -

 :ثبات الستبانة
ؿ استخداـ معامؿ ألفا كركنباخ عمى تـ حساب معامؿ ثبات االستبانة مف خبل

 إلعادة الكاقع الحالي، حيث بمغ معامؿ ثبات االستبانة الخاصة SPSSبرنامج 
بمصر في ضكء تحديات العصر العامة ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية 

، كمتطمبات ) الرقمي مما ، (1.122بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ( بمحافظة الفيـك
 .يطمئف إلى استخداـ أداة الدراسة إلى تمتع األداة بمعامؿ ثبات عالي مما يشير

 
 

  :عينة الدراسة
اإلطبلع عمى البياف اإلحصائي الصادر عف كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ ب

مديرم المدارس كاإلدارييف بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ( بمحافظة الفني بشأف أعداد 
كصؿ عدد أفراد المجتمع األصمي مف مديرم المدارس  (7171/ 7181لعاـ ) الفيـك
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( فردان، ككصؿ 268كاإلدارييف بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ( بمحافظة الفيـك )
 %( مف المجتمع األصمي.27.12( فردان بنسبة )717اجمالي أفراد عينة الدراسة )

 :تطبيق الستبانة
ارية الخاصة بتطبيؽ االستبانة بعد الحصكؿ عمى التصريحات كالمكافقات اإلد

مف الجيات المعنية، تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة مف مديرم المدارس كاإلدارييف 
( استبانة ألف بياناتيا 32بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ( بمحافظة الفيـك تـ استبعاد )

 ( استبانو .   721غير مكتممة ليصبح إجمالي االستبانات الصحيحة )
 اإلحصائية: المعالجة

قامت الباحثتاف بإجراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات مف خبلؿ استخداـ برنامج 
 أساليب الباحثاف تاستخدم حيث (SPSS) االجتماعية لمعمـك اإلحصائية الحـز

 :التالية اإلحصائية المعالجة
 حكؿ كؿ عبارة مف عبارات استجاباتيـ تحديدل :المئكية كالنسب التكرارات -

 .كالنسبة المئكية ليذه التكرارات نةاالستبا
 .رؼ ترتيب العبارات كفقا ألىميتيالتع :المتكسط المرجح -
 مف عبارة كؿ إزاء العينة إجابات في التشتت مدل لقياس :المعيارم االنحراؼ -

 .االستبانة عبارات
  :تحميل النتائج وتفسيرها -ثانياً 
ىندسة العمميات  ةإلعادكاقع الحالي ال :نتائج المحور األول وتفسيرها -1

مف كجية  اإلدارية بالمدارس الثانكية بمصر في ضكء تحديات العصر الرقمي
نظر مديرم المدارس كاإلدارييف بالمدارس الثانكية )ثانكم عاـ( بمحافظة 

ؿ ( عبارة فرعية، كفيما يمي نتائج ك31تشمؿ ) مجاالت (2كيتضمف ) الفيـك
 :عمى النحك التالي مجاؿ مف المجاالت

 التخطيط الستراتيجي  :المجال األول -1
 يجيستراتاال بالتخطيط المتعمقة الدراسة عينة أفراد استجابات (6جدكؿ )

 
 الترتيب

 
النحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
 المرجح

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
متوفر بدرجة  غير متوفر م

 متوسطة
متوفر بدرجة 

 كبيرة
 ك % ك % ك %
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 الترتيب

 
النحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
 المرجح

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
متوفر بدرجة  غير متوفر م

 متوسطة
متوفر بدرجة 

 كبيرة
 ك % ك % ك %

تستخدـ إدارة المدرسة  22 81.78 828 21.27 61 73.72 8.12 1.623 2
الضكابط الرقابية في حدكد 
 فعاليتيا كجدكاىا االقتصادية.

1 

تحرص إدارة المدرسة عمي  21 81.11 811 27.72 811 31.22 8.11 1.232 81
التخمي عف النمط 

 .البيركقراطي

2 

المدرسة عمى تعمؿ إدارة  28 72.28 12 36.23 13 36.12 8.18 1.212 6
تحكؿ الكظائؼ مف مياـ 
بسيطة إلى أعماؿ مركبة، 
حيث تككيف فرؽ العمؿ 

في أداء  المتخصصة 
 األعماؿ.

 
3 

تحرص إدارة المدرسة عمى  883 23.21 886 22.16 71 88.72 7.37 1.662 8
نشر ركح المنافسة الشريفة 

 بيف العامميف بالمدرسة.

4 

تسعى إدارة المدرسة نحك  22 71.61 26 78.21 871 21.68 8.21 1.168 88
إتباع البنية األفقية لممؤسسة 
كاالبتعاد قدر اإلمكاف عف 

 .اليرمية

5 

تحرص إدارة المدرسة عمى  21 77.21 812 21.38 16 32.71 8.12 1.221 1
التكامؿ بيف المركزية 

 كلبلمركزية في عممياتيا.

6 

إدارة المدرسة نظاـ فعاؿ تكفر  11 32.21 812 21.61 62 72.11 7.11 1.262 7
لممعمكمات لترشيد عممية 
 اتخاذ القرارات داخؿ المدرسة.

7 

تركز إدارة المدرسة عمى  818 31.82 62 72.81 17 32.62 7.13 1.162 3
أنشطة كمياـ العممية اإلدارية 
 عند إعادة الييكمة لتجنب

 االزدكاجية في العمؿ.

8 

تحرص إدارة المدرسة عمى  27 71.82 882 22.22 18 32.72 8.12 1.231 1
التخمص مف أساليب العمؿ 
القديمة كاستبداليا بأساليب 

 عمؿ جديدة.

9 

تعمؿ إدارة المدرسة عمى دمج  68 73.62 881 26.87 21 31.73 8.13 1.237 2
الخطط الفرعية كتكامميا مع 

 بعضيا البعض.

11 

1 
 )مكرر(

إدارة المدرسة ميزانية تكفر  22 78.38 811 27.72 12 36.23 8.12 1.226
 خاصة لتنفيذ خطط التطكير.

11 

تكفر إدارة المدرسة خطة  31 82.88 816 28.11 883 23.21 8.28 1.283 87 12 
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 الترتيب

 
النحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
 المرجح

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
متوفر بدرجة  غير متوفر م

 متوسطة
متوفر بدرجة 

 كبيرة
 ك % ك % ك %

طكارئ لمتعامؿ مع المتغيرات 
 المفاجئة.

تشارؾ كافة المستكيات  27 71.82 881 26.87 12 33.27 8.16 1.277 2
اإلدارية بالمدرسة في إعداد 

 ستراتيجية.الخطة اال

13 

العينة ( أف المتكسطات المرجحة الستجابات أفراد 6يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ )
 .(1.162 -1.623حراؼ معيارم مابيف )( كبان7.37 -8.28تراكحت مابيف )

 تحرص إدارة المدرسة عمى نشر( كالتي تنص عمى "2تصدرت العبارة رقـ )     
" المرتبة األكلى بمتكسط مرجح قدره مدرسةروح المنافسة الشريفة بين العاممين بال

  :( كقد يعزل ذلؾ إلى7.37)
 إثارة ركح المنافسة بيف العامميف لزيادة إنتاجيتيـ . -
كمردكدة االيجابي المدرسة أىمية رفع معنكيات العامميف ب المدرسة ةإدار إدراؾ  -

 عمى فاعمية العممية التعميمية.
نظام فعال  إدارة المدرسة توفر( كالتي تنص عمى "2كجاءت العبارة رقـ )

في المرتبة الثانية بمتكسط  المدرسة"لممعمومات لترشيد عممية اتخاذ القرارات داخل 
إلى أف تكفر نظاـ فعاؿ لممعمكمات يسيـ في  ( كقد يرجع ذلؾ7.11مرجح قدره )

يمكنو مف متابعة مختمؼ التطكرات كما  مما انتظاـ تدفؽ المعمكمات إلى صانع القرار
في نطاؽ مجاؿ اختصاصو كيجعمو قادران عمى اكتشاؼ أم انحرافات قد تحدث  دثحي
 .المحظة المناسبة التي يتعيف عميو اتخاذ القرار البلـز عندىا دراؾا  ك 

تسعى إدارة المدرسة نحو ( كالتي تنص عمى "87، 2كحصمت العبارتاف رقـ )
توفر إدارة "، "لهرميةإتباع البنية األفقية لممؤسسة والبتعاد قدر اإلمكان عن ا

ادية عشر ح"عمى المرتبتاف الالمدرسة خطة طوارئ لمتعامل مع المتغيرات المفاجئة
 ( كقد يرجع ذلؾ إلى8.28، 8.21كالثانية عشر عمى التكالي بمتكسط مرجح قدره )

البيركقراطية كنقص التخطيط مف جانب إدارة المدرسة لمطكارئ كتتفؽ تمؾ النتيجة مع 
( كالتى أكدت عمى 7182و دراسة )نشكل عشرم ثابت خطاب ،تكصمت إلي ما

 ضركرة أف تعمؿ كزارة التربية كالتعميـ عمى نشر ثقافة اليندسة اإلدارية لدل العامميف
 .البنية األفقية لممؤسسة كاالبتعاد قدر اإلمكاف عف اليرميةكالداعمة إلتباع 

 ياالعم اإلدارة ودعم التزامالمجال الثاني:  -2
 ياالعم اإلدارة كدعـ التزاـب المتعمقة الدراسة عينة أفراد استجابات (2جدكؿ )
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 الترتيب

 
النحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
 المرجح

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
 متوفر بدرجة كبيرة متوفر بدرجة متوسطة غير متوفر ـ

 ك % ك % ك %
إدارة المدرسة نحك رصد الممارسات تسعى  17 38.21 872 21.16 27 71.82 7.88 1.287 7

اإلدارية المتميزة في مجاؿ إعادة ىندسة 
العمميات اإلدارية لممدارس الثانكية بيدؼ 

 االستفادة مف نتائجيا.

8 

تحرص إدارة المدرسة عمى التقميؿ مف  21 31.73 881 27.63 21 72.83 7.13 1.221 3
 تداخؿ العمؿ.

7 

النتقاؿ مف تحرص إدارة المدرسة عمى ا 18 32.72 27 72.1 12 36.17 8.11 1.121 2
مكظؼ المياـ المتعددة إلى مكظؼ المياـ 

 المتخصصة.

3 

تسعى إدارة المدرسة عمى دعـ العمؿ  828 22.62 63 72.28 22 71.13 7.33 1.117 8
 الجماعي.

2 

 
2 

ز تحرص إدارة المدرسة عمى منح الحكاف 813 31.17 32 83.26 871 26.28 8.13 1.171
 بناء عمى المنتج النيائي لفرؽ العمؿ.

2 

 
2 

1.266 8.12 32.11 11 31.82 818 77.16 21 
 

تعزز إدارة المدرسة االتصاؿ الفعاؿ بيف 
 العامميف بالمدرسة كالمجتمع المحمي.

6 

تسعى إدارة المدرسة نحك تعزيز ثقافة  23 71.22 877 22.71 13 37.82 8.11 1.281 6
 بالمدرسة. التغيير لدل العامميف

2 

تتبنى إدارة المدرسة األفكار الخبلقة لدل  32 83.26 12 36.23 871 21 8.63 1.281 1
 العامميف بالمدرسة.

1 

( أف المتكسطات المرجحة الستجابات أفراد 2يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ )
 (. 1.171-1.281( كبانحراؼ معيارم مابيف )7.33-8.63العينة تراكحت مابيف )

تسعى إدارة المدرسة عمى دعم ( كالتي تنص عمى "2عبارة رقـ )تصدرت ال
 ( كقد يعزل ذلؾ إلى:7.33" المرتبة األكلى بمتكسط مرجح قدره )العمل الجماعي

 تطكير العمؿ في بالمدرسة.إدراؾ إدارة المدرسة أىمية العمؿ الجماعي في  -
مف التنافس  كخمؽ جك ،في تحسيف أداء العامميف بالمدرسةالعمؿ الجماعي إسياـ  -

 البّناء فيما بينيـ.
تسعى إدارة المدرسة نحو رصد ( كالتى تنص عمى "8تمتيا العبارة رقـ )

الممارسات اإلدارية المتميزة في مجال إعادة هندسة العمميات اإلدارية لممدارس 
بمتكسط مرجح قدره " في المرتبة الثانية الثانوية بهدف الستفادة من نتائجها

ل ذلؾ إلى إدراؾ إدارة المدرسة أىمية رصد الممارسات اإلدارية ( كقد يعز 7.88)
مف خبلليا يمكف  معمكمات كافية كدقيقة عف الممارسات المتميزة التىالمتميزة لتعرؼ 
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شادم يحيى )دراسة الجكدة كتطكير األداء كتتفؽ تمؾ النتيجة مع الكصكؿ إلى 
األخرل  لمؤسساتاذج نما ىمطبلع ع( كالتى أكدت عمى ضركرة اإل7182، ريحاف

 ندسة لدل مديرم المدارس.يـك مدخؿ إعادة اليلتعزيز مف
تتبنى إدارة المدرسة األفكار الخالقة لدى ( كالتي تنص عمى "1كحصمت العبارة رقـ )
( كقد 8.63كاألخيرة بمتكسط مرجح قدره ) الثامنة" عمى المرتبة العاممين بالمدرسة

 يرجع ذلؾ إلى:
ع مف مبادرات العامميف ية العممية عمى أرض الكاقضعؼ االستفادة الفعم -

 .بالمدرسة
البيركقراطية كتعقد اإلجراءات، كالتي تمثؿ عقبة أماـ التطكرات لما ينتح عنيا  -

 مف قيكد تعكؽ الحركة كالمبادرة.
 التنظيمي الهيكلمرونة المجال الثالث:  -3

 التنظيمي ييكؿالمركنة ب المتعمقة الدراسة عينة أفراد استجابات (1جدكؿ )
 

 الترتيب
 

النحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
 المرجح

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
متوفر بدرجة  غير متوفر م

 متوسطة
متوفر بدرجة 

 كبيرة
 ك % ك % ك %

تحرص إدارة المدرسة عمى  36 83.12 26 78.2 866 62.32 8.21 1.271 1
إشراؾ العامميف في التخطيط 

 ات.كصنع القرار 

8 

تتكافؽ طبيعة الكظائؼ مع  27 72.11 21 72.83 886 22.16 8.17 1.131 2
الييكؿ التنظيمي السائد 

 بالمدرسة.

7 

شبكة  تكفر إدارة المدرسة 22 78.38 26 71.22 872 21.77 8.27 1.213 6
اتصاؿ فعالة تراعي طبيعة 

 التنظيـ كنشاطاتو.

 
3 

يدعـ الييكؿ التنظيمي إعادة  13 37.82 66 72.21 811 27.72 8.11 1.121 3
تكزيع أك دمج بعض الكظائؼ 

 الفرعية في كظيفة كاحدة.

2 

تحافظ إدارة المدرسة عمى  21 31.67 21 31.67 811 31.22 8.18 1.131 7
التعاكف كالتنسيؽ بيف جميع 

 بالمدرسة. الكحدات اإلدارية

2 

 
8 

المدرسة عمى تحرص إدارة  12 32.21 61 76.22 17 32.62 7.18 1.122
تقصير الكقت البلـز إلنجاز 

 المياـ.

6 



 )الهندرة(هندسة العمميات اإلدارية  إلعادةمقترح  أنموذج 
 بالمدارس الثانوية بمصر في ضوء تحديات العصر الرقمي 

 

17 

 
 الترتيب

 
النحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
 المرجح

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
متوفر بدرجة  غير متوفر م

 متوسطة
متوفر بدرجة 

 كبيرة
 ك % ك % ك %

2 1.611 8.22 31.82 818 26.28 87
1 

تركز إدارة المدرسة عمى  32 82.32
االبتكار كاإلبداع كنيج في 

 العمميات التنظيمية.

2 

تفكض إدارة المدرسة السمطة  21 81.61 22 77.11 823 21.31 8.21 1.212 2
ميـ الكافية لممكظفيف ألداء ميا

 . بكفاءة

1 

( أف المتكسطات المرجحة الستجابات أفراد العينة 1يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ )
 .(1.121-1.611( كبانحراؼ معيارم مابيف )7.18-8.21تراكحت مابيف )

تقصير تحرص إدارة المدرسة عمى ( كالتي تنص عمى "6تصدرت العبارة رقـ )
( كقد يعزل 7.18لى بمتكسط مرجح قدره )" المرتبة األك  الوقت الالزم إلنجاز المهام

تحسيف نكعية العمؿ ذلؾ إلى حرص إدارة المدرسة عمى إدارة الكقت مما يسيـ في 
 .كتحقيؽ نتائج أفضؿ

تحافظ إدارة المدرسة عمى التعاون ( كالتي تنص عمى "2كجاءت العبارة رقـ )
نية بمتكسط مرجح " في المرتبة الثاوالتنسيق بين جميع الوحدات اإلدارية بالمدرسة

لحفاظ عمى التعاكف كالتنسيؽ بيف جميع الكحدات أف اذلؾ  زل( كيع8.18قدره )
األمر التحكؿ نحك فرؽ العمؿ ككسيمة فعالة لممارسة األعماؿ،  يسيـ فياإلدارية 

تقصير الكقت البلـز إلنجاز المعامبلت، كتعزيز مستكل أداء الذم يؤدم بدكره إلى 
 المكظفيف. 

تفوض إدارة المدرسة  " عمى افتنص افتم( كال8) (،1) رقـ تافار كحصمت العب
"تحرص إدارة المدرسة عمى إشراك ، السمطة الكافية لمموظفين ألداء مهامهم بكفاءة"

بمتكسط مرجح كالثامنة  السابعة " عمى المرتبةالعاممين في التخطيط وصنع القرارات
 :ىكقد يرجع ذلؾ إل عمى التكالي (8.21)(،8.21)قدره 
 بالمدرسة. عامميفضعؼ كضآلة الصبلحيات كاالختصاصات الممنكحة لم -
المركزية اإلدارية، كضعؼ المشاركة الفعالة لمعامميف في صنع القرار كحؿ  -

 تاحةإضركرة ( عمى 7182، شادم يحيى ريحاف)دراسة أكدت ، كما المشكبلت
 .يامالع اإلدارة مركزية عف كاالبتعاد تراراالق اتخاذ في المدارس مديرمل حريةال

 :المعمومات تكنولوجيا :المجال الرابع -4
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 المعمكمات بتكنكلكجيا المتعمقة الدراسة عينة أفراد استجابات (1جدكؿ )
 

 الترتيب
 

النحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
 المرجح

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
متوفر بدرجة  غير متوفر م

 متوسطة
متوفر بدرجة 

 كبيرة
 ك % ك % ك %

تستخدـ إدارة المدرسة تكنكلكجيا  21 77.16 22 71.12 877 22.71 8.22 1.117 3
المعمكمات في إعادة تصميـ 

 العمميات اإلدارية.
8 

المتابعة  تفعؿ إدارة المدرسة 38 87.18 886 22.16 888 23.17 8.61 1.622 2
اإلدارية عبر استخداـ التقنيات 

 .اتالمتكفرة في تكنكلكجيا المعمكم
7 

تحرص إدارة المدرسة عمى  22 82.12 871 21.68 16 33.33 8.13 1.617 7
التحديث المستمر لممعمكمات عف 
طريؽ البريد اإللكتركني، كقكاعد 

 البيانات.

 
3 

تتكفر شبكة تصؿ جميع األجيزة  62 72.16 872 21.22 66 72.21 7 1.281 8
 في المدرسة بسرعة مناسبة.

2 
7 

 |)مكرر(
تحرص إدارة المدرسة عمى ارساؿ  71 88.72 821 68.72 28 72.28 8.13 1.617

مف خبلؿ  onlineالتقارير الفكرية 
 الحاسب المحمكؿ

2 

( أف المتكسطات المرجحة الستجابات أفراد 1يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ )
 (1.117-1.617( كبانحراؼ معيارم مابيف )7-8.61العينة تراكحت مابيف )

تتوفر شبكة تصل جميع األجهزة ( كالتي تنص عمى "2ـ )تصدرت العبارة رق
" المرتبة األكلى كعمى الرغـ مف تصدرىا المركز األكؿ  في المدرسة بسرعة مناسبة

%( مف أفراد عينة الدراسة عمى تكافرىا 21.22حصمت عمى استجابة ) إال أنيا
دراسة %( مف أفراد عينة ال72.21بدرجة متكسطة، في حيف حصمت عمى استجابة )

عمى عدـ تكافرىا األمر الذم يشير التكفر المتكسط لمشبكات المسئكلة عف ايصاؿ 
 األجيزة في المدرسة بسرعة مناسبة.

 
المتابعة  تفعل إدارة المدرسة( كالتي تنص عمى "7كجاءت العبارة رقـ ) 

" في المرتبة  اإلدارية عبر استخدام التقنيات المتوفرة في تكنولوجيا المعمومات
حصمت عمى استجابة ( حيث 8.61رابعة كاألخيرة بمتكسط مرجح قدره )ال
%( مف أفراد عينة الدراسة عمى تكافرىا بدرجة متكسطة، في حيف حصمت 22.16)

 %( مف أفراد عينة الدراسة عمى عدـ تكافرىا األمر الذم يشير23.17عمى استجابة )



 )الهندرة(هندسة العمميات اإلدارية  إلعادةمقترح  أنموذج 
 بالمدارس الثانوية بمصر في ضوء تحديات العصر الرقمي 

 

12 

تخداـ التقنيات المتكفرة في لممتابعة اإلدارية عبر اس ضعؼ تفعيؿ إدارة المدرسة إلى
 .تكنكلكجيا المعمكمات

 العاممينن يتمكالمجال الخامس:  -5
 العامميفف يتمكب المتعمقة الدراسة عينة أفراد استجابات (81جدكؿ )

 
 الترتيب

 
النحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
 المرجح

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
 جة كبيرةمتوفر بدر  متوفر بدرجة متوسطة غير متوفر م

 ك % ك % ك %
تحرص إدارة المدرسة عمى  21 31.73 66 72.21 882 22.81 8.16 1.127 7

تشجيع  المكظفيف عمى 
 اإلبداع.

8 

تحدد إدارة المدرسة  21 31.73 811 31.22 11 38 8.11 1.212 8
االحتياجات التدريبية 

 لمعامميف بشكؿ دكرم.

7 

تكفر إدارة المدرسة كسائؿ  12 37.72 22 77.11 882 22.32 8.12 1.122 3
 اتصاؿ فعالة كمتطكرة.

3 

تشجع إدارة المدرسة بناء  21 77.16 63 72.28 836 27.28 8.21 1.181 2
 فرؽ العمؿ المدارة ذاتيان.

2 

تحرص إدارة المدرسة عمى  81 2.36 812 21.38 832 27.37 8.22 1.671 2
كضع برنامج لممكافآت 

 رسة.مرتبط بأىداؼ المد

2 

( أف المتكسطات المرجحة الستجابات أفراد 81يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ )
 (1.122-1.671نحراؼ معيارم مابيف )( كبا8.11-8.22العينة تراكحت مابيف )

تحدد إدارة المدرسة ( كالتي تنص عمى "7تصدرت العبارة رقـ )   
بمتكسط مرجح قدره " المرتبة األكلى الحتياجات التدريبية لمعاممين بشكل دوري

حصمت عمى استجابة ( كبالرغـ مف تصدرىا لممرتبة األكلى إال أنيا 8.11)
%( مف أفراد عينة الدراسة عمى تكافرىا بدرجة متكسطة، في حيف حصمت 31.22)

%( مف أفراد عينة الدراسة عمى عدـ تكافرىا بالرغـ مف أىمية 38عمى استجابة )
 ،ف في رفع كفاءة العامميف في تأدية أعماليـيملمعامتحديد االحتياجات التدريبية 

انطبلقان مف أىمية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( بالمؤسسات التعميمية 
تطبيؽ اليندرة ليس ( لتشير إلى أف 7182دراسة )نشكل عشرم ثابت خطاب،جاءت 

ظرة كفيـ خطكات باألمر السيؿ، بؿ يتطمب تدريبنا مناسبنا لمعامميف عمى أدكارىـ المنت
 &Ofoegoأما دراسة ، تطبيقيا، كما تعترضيا مف تحديات ثقافية كأكاديمية متنكعة

Ebebe , 2016)) أىـ عمؿ تقـك بو أم دكلة لتحسيف تعميميا تعزيز عممية  إلى أف
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التدريس كمكضكعاتو كتنمية القيـ كالتدريب المستمر، كضركرة  تكسيع برامج تعميـ 
 نجبلءكما أكدت دراسة كؿ مف  امج التكعية كالتعمـ عف بعد.المعمميف مف خبلؿ بر 

 مشارم يكسؼ عبد اهلل(، 7182) شادم يحيى ريحاف(، 7182) النخالة فيمي جماؿ
سميماف محمد الطراكنو، أميف صبحي خاطر، مشيكر محمد  (،7183) الدييف

يندسة لمتعريؼ ب عمى ضركرة إعداد الدكرات التدريبية كالندكات ( 7188) طكيقات
 ككيفية تطبيقيا. ،مفاىيميا، كأىميتياكالكقكؼ عمى العمميات اإلدارية 

تحرص إدارة المدرسة عمى وضع ( كالتي تنص عمى "2كجاءت العبارة رقـ )
" في المرتبة الخامسة كاألخيرة بمتكسط برنامج لممكافآت مرتبط بأهداف المدرسة

مف أفراد عينة الدراسة %( 21.38حصمت عمى استجابة )( حيث 8.22مرجح قدره )
%( مف أفراد 27.37عمى تكافرىا بدرجة متكسطة، في حيف حصمت عمى استجابة )
برنامج لممكافآت  تكافر عينة الدراسة عمى عدـ تكافرىا األمر الذم يشير إلى ضعؼ

 .مرتبط بأىداؼ المدرسة
ارية ىندسة العمميات اإلد متطمبات تطبيؽ إعادة :وتفسيرها ثانينتائج المحور ال -2

( 3كتضمف ) بمصر في ضكء تحديات العصر الرقميالعامة بالمدارس الثانكية 
 :التاليالنحك ذلؾ عمى ك ، ( عبارة فرعية82تشمؿ )مجاالت ك 

  :المتطمبات البشرية .1
 المتعمقة بالمتطمبات البشرية  الدراسة عينة أفراد استجابات (88جدكؿ )

 
 الترتيب

 
النحراف 
 المعياري

 
المتوسط 

 رجحالم

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
موافق بدرجة  غير موافق ـ

 متوسطة
موافق بدرجة 

 كبيرة
 ك % ك % ك %

2 1.623 7.77 87.1
8 

تدريب العامميف بالمدرسة عمى  11 32.8 831 23.12 38
العمؿ الجماعي كتبني مبدأ 

 المشاركة كالعمؿ الفريقي.

8 

تككيف فريؽ إدارم يتخصص  818 21.82 27 72.1 2 8.13 7.61 1.216 3
بمتابعة تطبيؽ مدخؿ إعادة 

 .اليندسة بالمدرسة

7 

عقد دكرات تدريبية لمييكؿ  787 17.82 37 87.2 82 2.27 7.26 1.236 7
االدارم في مجاؿ اعادة 
اليندسة مف حيث مفاىيميا 

 كعممياتيا.

 
3 

ة نظاـ تكفير إدارة المدرس 781 12.21 32 83.82 6 7.37 7.17 1.221 8
مكافآت  عادؿ كمشجع لمعمؿ 

 المبدع.

2 



 )الهندرة(هندسة العمميات اإلدارية  إلعادةمقترح  أنموذج 
 بالمدارس الثانوية بمصر في ضوء تحديات العصر الرقمي 

 

16 

 
 الترتيب

 
النحراف 
 المعياري

 
المتوسط 

 رجحالم

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
موافق بدرجة  غير موافق ـ

 متوسطة
موافق بدرجة 

 كبيرة
 ك % ك % ك %

تشجيع إدارة المدرسة المكظفيف  821 68.67 11 32.11 1 3.21 7.21 1.261 2
 عمي تحمؿ المسؤكلية.

2 

( أف المتكسطات المرجحة الستجابات أفراد 88يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ )
 (1.623-1.221( كبانحراؼ معيارم مابيف )7.17 -7.77العينة تراكحت مابيف ) 

توفير إدارة المدرسة نظام ( كالتي تنص عمى "2تصدرت العبارة رقـ ) 
( 7.17المرتبة األكلى بمتكسط مرجح قدره ) " مكافآت عادل ومشجع لمعمل المبدع

 كقد يعزل ذلؾ إلى:
كمردكدة االيجابي المدرسة أىمية رفع معنكيات العامميف ب المدرسة ةإدار إدراؾ  -

 ة التعميمية.عمى فاعمية العممي
أىمية التحفيز في تنمية الرغبة في بذؿ مستكل أعمي مف الجيكد نحك تحقيؽ  -

 ة.مدرسأىداؼ ال
تدريب العاممين بالمدرسة عمى ( كالتي تنص عمى "8حصمت العبارة رقـ )

عمى المرتبة الخامسة كعمى  "العمل الجماعي وتبني مبدأ المشاركة والعمل الفريقي
لمرتبة األخيرة إال أنيا حصمت عمى متكسط مرجح مرتفع الرغـ مف حصكليا عمى ا

بتكار كتشجيع اال أىمية ةمدرسإدارة ال إدراؾ ( كقد يرجع ذلؾ إلى7.77نسبيان قدره )
 .ركح العمؿ الجماعية

 
 
 
 

 :المتطمبات التنظيمية -2
 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعمقة بالمتطمبات التنظيمية (87جدكؿ )

 
 الترتيب

 
نحراف ال 

 المعياري

 
المتوسط 
 المرجح

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
 موافق بدرجة كبيرة موافق بدرجة متوسطة غير موافق ـ

 ك % ك % ك %
إنشاء قسـ أك إدارة مسؤكلة عف إعادة اليندسة  821 62.11 13 37.82 2 8.13 7.63 1.281 3

 بالمدرسة.
8 
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 الترتيب

 
نحراف ال 

 المعياري

 
المتوسط 
 المرجح

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
 موافق بدرجة كبيرة موافق بدرجة متوسطة غير موافق ـ

 ك % ك % ك %
تخصيص اإلدارة العميا لميزانية كافية تسمح  16 33.33 831 23.12 33 87.21 7.71 1.621 2

 بتطبيؽ مدخؿ إعادة اليندسة في المدارس.
7 

يصاليا حرص اإلدارة عمى  811 23.72 67 72.13 2 7.28 7.21 1.287 7 تكضيح الرؤية كا 
 .لجميع العامميف بالمدرسة

 
3 

ء كالمختصيف في مجاالت االستعانة بالخبرا 881 22.23 881 26.87 78 1.83 7.32 1.638 2
عادة اليندسة. عادة التنظيـ كا   التنظيـ كا 

2 

الدعـ الكامؿ مف قبؿ اإلدارة العميا الممثمة في  816 22.16 22 77.11 2 8.13 7.22 1.218 8
كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني  في تكفير 
جميع المستمزمات )المالية، كالتقنية، كاإلدارية( 

 يؽ إلعادة اليندسة في المدارس.البلزمة لتطب

2 

( أف المتكسطات المرجحة الستجابات أفراد 87يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ )
 (1.621-1.218( كبانحراؼ معيارم مابيف ) 7.22-7.71العينة تراكحت مابيف )

الدعم الكامل من قبل اإلدارة العميا ( كالتي تنص عمى "2تصدرت العبارة رقـ )
التربية والتعميم والتعميم الفني  في توفير جميع المستمزمات الممثمة في وزارة 

" المرتبة  )المالية، والتقنية، واإلدارية( الالزمة لتطبيق إلعادة الهندسة في المدارس
إعادة ىندسة العمميات  أف ( كقد يعزل ذلؾ إلى7.22األكلى بمتكسط مرجح قدره )

ذ اتخا مف خبلؿ اليندرة كدعـ تطبيقياـ اإلدارة العميا بفمسفة االتز  تتطمباإلدارية 
مج مف خبلؿ االبر  تمؾتطبيؽ  اإلدارة تحفيزك  ،الخاصة باليندرة تامجمكعة مف القرار 

 . التنظيمي المبلئـ ليذه التطبيقات تييئة المناخ
توضيح حرص اإلدارة عمى ( كالتي تنص عمى "3كجاءت العبارة رقـ ) 

يصالها لجميع العاممين بالمد في المرتبة الثانية بمتكسط مرجح قدره  "سةر الرؤية وا 
أىمية كضكح الرؤية في تحديد التكجو المستقبمي لممدرسة ( كقد يرجع ذلؾ إلى 7.21)

التي تسعي لمكصكؿ لو في المستقبؿ مع معرفة احتياجات المستفيديف التى تسعي 
االدارة  دعـ كمؤازرة فعالة مف قبؿ المدرسة إلى تمبيو رغباتيـ، حيث تتطمب اليندرة

يصاليا لجميع العامميف بالمدارس الثانكية لمحصكؿ عمى كالء  لتكضيح الرؤية كا 
العامميف لبلستعداد لمتغير الجذرم لتنفيذ إعادة ىندسة العمميات االدارية كالثقة 

 بنتائجيا. 



 )الهندرة(هندسة العمميات اإلدارية  إلعادةمقترح  أنموذج 
 بالمدارس الثانوية بمصر في ضوء تحديات العصر الرقمي 

 

11 

تخصيص اإلدارة العميا لميزانية ( كالتي تنص عمى "7كحصمت العبارة رقـ )
" عمى المرتبة الخامسة خل إعادة الهندسة في المدارسكافية تسمح بتطبيق مد

عمى استجابة كاألخيرة كبالرغـ مف حصكليا عمى المرتبة األخيرة إال أنيا حصمت 
%( مف أفراد عينة الدراسة عمى تكافرىا بدرجة متكسطة، في حيف حصمت 23.12)

 ة كجاءت%( مف أفراد عينة الدراسة عمى تكافرىا بدرجة كبير 33.33عمى استجابة )
أىمية تكافر االمكانات المالية  ( كقد يرجع ذلؾ إلى7.71بمتكسط مرجح قدره )

 لتطبيؽ مدخؿ اعادة اليندسة في المدارس.
  :المتطمبات التكنولوجية -3

 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعمقة بالمتطمبات التكنكلكجية (83جدكؿ )
 

 الترتيب
 

النحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
 حالمرج

  درجة التوافر
 العبارة
 

 
موافق بدرجة  غير موافق ـ

 متوسطة
موافق بدرجة 

 كبيرة
 ك % ك % ك %

تكفير اإلمكانات البلزمة مف أجيزة  22 81.78 886 22.16 12 36.17 8.18 1.281 2
كمعدات تكنكلكجية لدعـ استخداـ 

  استراتيجيات اليندرة.

8 

تطكير البنية التحتية لشبكة  773 16.23 38 87.18 2 8.22 7.12 1.311 8
االتصاالت المستخدمة في 

 المدارس.

7 

كالمصادر اإلنترنت االعتماد عمى  21 81.61 872 21.22 12 37.12 8.12 1.212 2
المتعددة لممعمكمات في ذات 

 الكقت.

 
3 

تناسب عدد أجيزة الحاسكب مع  716 21.12 26 82.17 6 7.37 7.22 1.221 7
 حجـ عمؿ المدرسة.طبيعة ك 

2 

تكفير أجيزة خادـ كافية لتحمؿ  822 21.61 16 32.7 1 3.8 7.26 1.222 3
 ضغط العمؿ.

2 

( أف المتكسطات المرجحة الستجابات أفراد 83يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ )
 ( 1.281-1.311( كبانحراؼ معيارم مابيف )7.12-8.12العينة تراكحت مابيف )

تطوير البنية التحتية لشبكة كالتي تنص عمى "( 7تصدرت العبارة رقـ )
( كقد 7.12" المرتبة األكلى بمتكسط مرجح قدره )التصالت المستخدمة في المدارس

 :يعزل ذلؾ إلى
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يسيـ في اعتماد كتفعيؿ كاستخداـ تكنكلكجيا االتصاالت كالشبكات المتقدمة  -
 .ألخطاءتقميؿ اك  ،تسريع كتفعيؿ التكاصؿ مع العمبلء في حؿ مشكبلتيـ

ت مف العمؿ بصكرة مستقمة، ار االمتطكرة عمى تمكيف اإلد تساعد تقنية المعمكمات -
االستفادة مف مزايا المركزية عف طريؽ ربط  مف درسةكفي الكقت نفسو تمكف الم

 .ت بشبكة اتصاالت كاحدةاجميع تمؾ اإلدار 

توفير اإلمكانات الالزمة من ( كالتي تنص عمى "8كحصمت العبارة رقـ ) 
" عمى المرتبة الخامسة أجهزة ومعدات تكنولوجية لدعم استخدام استراتيجيات الهندرة

مما يشير إلى الحاجة إلى دعـ ثقافة التغيير ( 8.18كاألخيرة بمتكسط مرجح قدره )
 ,Erstad) )دراسة بيف العامميف بالمدرسة كتتفؽ تمؾ النتيجة كأكدت 

Eickelmann& Eichhorn, 2015  ككف المعمميف أكثر انخراطنا أف يعمى ضركرة
 .في مناقشة مستقبؿ التعميـ كأف يصبحكا عمبلء لمتغيير

هندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانوية  إلعادةمقترح  المحور الرابع: تصور
 :بمصر في ضوء تحديات العصر الرقمي

س مقترح إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية بالمدار تصكر  الحالي يتناكؿ المحكر
تـ عرضو في  الرقمي، في ضكء ما الثانكية بمصر في ضكء تحديات العصر 

كما أسفرت عنو نتائج الدراسة الميدانية لمكاقع الحالي إلعادة ىندسة ، المحاكر السابقة
لذا  ،الرقمي العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية بمصر في ضكء تحديات العصر 

ه، ومتطلبات جناح معوقات، مقترح، أىدافو، محاكرهلتصكر المنطمقات اينبغي التعرض إلى 
 تطبيقه.
 :مقترح التصور منطمقات -أولً 

في جميع المياديف العممية، كتغييرات تطكرات  ما أفرزه العصر الرقمي مف -
فرض الحاجة إلى تبني إعادة ىندسة  كالسياسيةكاالجتماعية، كاالقتصادية، 

سمكب إدارم يسيـ في تحسيف جكدة العمميات اإلدارية )اليندرة( باعتباره أ
العممية التعميمية كمخرجاتو مف خبلؿ إحداث تغيير كتطكير مستمر في آليات 

 العمؿ كنكعية الخدمات التى تقدميا المؤسسات التعميمية.
انطبلقان مف أىمية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( بالمؤسسات  -

شادم (، 7182) النخالة فيمي ؿجما نجبلءالتعميمية أكدت دراسة كؿ مف 
سميماف  (،7183) الدييف مشارم يكسؼ عبد اهلل(، 7182) يحيى ريحاف

عمى  (7188) محمد الطراكنو، أميف صبحي خاطر، مشيكر محمد طكيقات
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لمتعريؼ بيندسة العمميات اإلدارية  ضركرة إعداد الدكرات التدريبية كالندكات
 فية تطبيقيا.ككي ،مفاىيميا، كأىميتياكالكقكؼ عمى 

 :يشير الكاقع الميداني إلى عدة نتائج لعؿ مف أبرزىا -
  ضعؼ االستفادة الفعمية العممية عمى أرض الكاقع مف مبادرات العامميف

 بالمدرسة  .
  البيركقراطية كتعقد اإلجراءات، كالتي تمثؿ عقبة أماـ التطكرات  لما ينتح

 عنيا مف قيكد تعكؽ الحركة كالمبادرة.
  بالمدرسة. عامميفالصبلحيات كاالختصاصات الممنكحة لمضعؼ كضآلة 
 .الحاجة الممحة إلى دعـ ثقافة التغيير بيف العامميف بالمدرسة 
 .ضعؼ تكافر برنامج لممكافآت مرتبط بأىداؼ المدرسة  
  ضعؼ تفعيؿ إدارة المدرسة لممتابعة اإلدارية عبر استخداـ التقنيات

  المتكفرة في تكنكلكجيا المعمكمات.
 :مقترح أهداف التصور -انياً ث

إعادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( بالمدارس الثانكية  :الهدف العام
بمصر في ضكء تحديات العصر الرقمي كيندرج  تحت ىذا اليدؼ عدة أىداؼ فرعية 

 عمى النحك التالي:
تمفة كمخ التخمي التاـ عف إجراءات العمؿ القديمة الراسخة كالتفكير بصكرة جديدة -

 مستفيديف.ال تقديـ الخدمات لتحقيؽ رغبات في كيفية
أك إجراء  البدء مف جديد مف نقطة الصفر كليس إصبلح كترميـ ما ىك  قائـ  -

كممارسات العمؿ القديمة، كالتفكير  تغييرات تجميمية بؿ التخمي التاـ عف إجراءات 
  . مستفيديفرغبات ال بصكرة جديدة مختمفة لتحقيؽ 

 تمف المدخبلالتى تتـ فى منظكمة التعميـ كالتعمـ األنشطة  فى كافة إعادة النظر -
الطبلب بيدؼ إحداث تغيير جذرل كطفرات ىائمة فى حتى كصكؿ الخدمة الى 
 مستكيات كمعدالت األداء.

رفع مستكل أداء المدارس الثانكية كترشيد طاقاتيا المالية كالبشرية مف خبلؿ  -
 لبلنسجاـ مع متطمبات العصر.تصميـ العمميات اإلدارية  إعادة 

خمؽ إدارة فعالة كاعية عمى اقتناع تاـ بخطكات اليندرة كمراحميا ككيفية تنفيذىا  -
 كلدييا القناعة بضركرة الحاجة لتبني برنامج إلعادة اليندسة.
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تمكيف المؤسسة التعميمية مف القياـ بأعماليا بسرعة عالية مف خبلؿ تكفير  -
 القرارات كتسييؿ عممية الحصكؿ عمييا.المعمكمات المطمكبة التخاذ 

رصد التجارب كالممارسات اإلدارية المتميزة في مجاؿ إعادة ىندسة العمميات  -
 اإلدارية لممدارس الثانكية بيدؼ تكثيقيا كدراستيا كاالستفادة مف نتائجيا.

تحسيف األداء كزيادة اإلنتاجية في كميا ككيفيا في المؤسسة، بأقؿ كمفة ككقت  -
 كجيد.

 حسيف جكدة الخدمة المقدمة داخؿ المؤسسة التعميمية.ت -
 تحسيف الكضع التنافسي لممدارس الثانكية عمى ضكء تحديات العصر الرقمي. -
إعادة التفكير األساسي في العمميات كالييكؿ التنظيمي كتكنكلكجيا المعمكمات  -

  كمحتكل الكظيفة كتدفؽ العمؿ كذلؾ لتحقيؽ تحسينات مممكسة في اإلنتاجية. 
 .التفاعؿ االيجابي في جميع مجاالت العمؿأىمية د العامميف باكعي األفر  زيادة -
يكفؿ سرعة األداء دارس الثانكية في أداء الم حتحقيؽ تطكير جكىرم كطمك  -

 .جكدةحقيؽ الكت
التخمص مف جميع اليياكؿ كاإلجراءات السابقة، كابتكار أساليب جديدة كمستحدثة  -

 . ألداء العمؿ
 التركيز بشكؿ أساسي عميك إنتاجية أك خدمية  لمالية ألم عمميةالتكمفة ا ضخف -

لغاءالعمميات الضركرية   .العمميات الغير ضركرية كا 
 :مقترح محاور التصور -ثالثاً 

مف خبلؿ الدراسة التحميمية النظرية لؤلدبيات كالدراسات السابقة المرتبطة 
سة الميدانية، كجب كضع بمكضكع الدراسة كما تكصمت اليو الدراسة مف نتائج لمدرا

تصكر مقترح ليككف دافعان إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( بالمدارس الثانكية 
 بمصر في ضكء تحديات العصر الرقمي كذلؾ كفؽ المحاكر التالية:

( بالمدارس الهندرةمجالت إعادة هندسة العمميات اإلدارية ) -المحور األول
 :العصر الرقمي الثانوية عمى ضوء تحديات

 يا.العم اإلدارة كدعـ التزاـ -ب  يجي.ستراتاال التخطيط -أ 
 .المعمكمات تكنكلكجيا -د  التنظيمي. الييكؿمركنة  -ج 
  العامميف.ف يتمكه  -ق 

متطمبات تطبيق إعادة هندسة العمميات اإلدارية بالمدارس  -المحور الثاني
  :الثانوية عمى ضوء تحديات العصر الرقمي

 ات تنظيمية.متطمب -ب  متطمبات بشرية. -أ 
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  متطمبات تكنكلكجية. -ج 
 :وفيما يمي عرض لكل محور من المحاور بالتفصيل

مجالت إعادة هندسة العمميات اإلدارية )الهندرة( بالمدارس  -المحور األول
 :الثانوية عمى ضوء تحديات العصر الرقمي

 :يجيستراتال التخطيط -أ
( مميات اإلدارية )اليندرةإعادة ىندسة الع في يجيستراتاال التخطيط ألىمية 

 :يقترح ما يميبمصر بالمدارس الثانكية 
طريؽ التصميـ إلحداث  إحداث تغيير في جميع العمميات التنظيمية كاإلدارية عف -

 .تغييرات كتحسينات جكىرية في مقاييس األداء
اإلدارة في ضكء اليدؼ أك النتيجة بدال مف الميمة أك  تصميـ كظيفة الفرد أك -

 .اـسمسة المي
الرؤيا المستقبمية مف  تحديدلدقيؽ لمعممية، التي سيتـ ىندرتيا باإلضافة التحديد ال -

 رسالة كأىداؼ المؤسسة.  ةقبؿ اإلدارة التنفيذية، حيث تحقؽ ىذه الرؤي
ـ الذاتي، بدالن مف محاكلة السيطرة عمى ارسـ السياسات عمى أساس االلتز   -

 العامميف بقيكد المكائح كالنظـ.
عمى أنشطة كمياـ العممية اإلدارية عند إعادة الييكمة، كليس عمى التركيز  -

 االزدكاجية في العمؿ. التسمسؿ اإلدارم لتجنب
كحدات  مف الحصكؿ عمى ربط األنشطة المتكازية بدال مف تكامؿ نتائجيا: فبدالن  -

فإنو يمكف  منفصمة كتؤدم أنشطة مختمفة كالتي يجب في النياية أف تتكامؿ معان 
األداء، كمف ثـ  مف خبلؿ نظـ االتصاؿ الفعالة كذلؾ أثناء األنشطة معان ربط ىذه 

 .يتحقؽ التكامؿ
بحيث يتـ تجنب األعماؿ التي ليست ذات قيمة  خفض أعماؿ االختبار كالرقابة -

تستخدـ الضكابط الرقابية في حدكد فعاليتيا كجدكاىا االقتصادية  مضافة، فاليندرة
 .فقط

بما  ة في األعماؿ باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات،تكامؿ المركزية كلبلمركزي -
المركزية كالبلمركزية في  اياالجمع بيف مز  التعميمية مف ممؤسساتيسمح ل

ت مف العمؿ ار االمتطكرة عمى تمكيف اإلد عممياتيا، حيث تساعد تقنية المعمكمات
االستفادة مف مزايا  بصكرة مستقمة، كفي الكقت نفسو تمكف المؤسسة ككؿ مف

 .ت بشبكة اتصاالت كاحدةالمركزية عف طريؽ ربط جميع تمؾ اإلدار ا
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 حكافز تكفركبير لمسمطة مع  ضتتمتع بتفكيكالتى المعالجة االعتماد عمى فرؽ   -
باإلضافة  المنافسة الشريفة بيف العماؿ، حمادية كمعنكية لدعـ العمؿ كنشر رك 

 .عف اليرمية فإلي إتباع البنية األفقية لممؤسسة كاالبتعاد قدر اإلمكا
سيط اإلجراءات حيث تب تحكؿ الكظائؼ مف مياـ بسيطة إلى أعماؿ مركبة -

، في أداء األعماؿ في أماكف محددة ككاضحة تككيف فرؽ العمؿ المتخصصة ك 
د ك اتعاكف األفر  فيترتب عمى ذلؾ فالمسؤكلية مشتركة بيف األعضاء كليست فردية

 تنمية ركح الجماعة.ك افر الجيكد ضت
لطابع االستراتيجي عند قيادة عممية إعادة اليندسة اإلدارية لربط إعادة إضفاء ا -

 اليندسة بالرؤيا كاألىداؼ االستراتيجية لممدارس الثانكية.
التخمص مف الركتيف كأسمكب العمؿ ك  ،البيركقراطياإلدارة التخمي عف نمط  -

 .الجامد كالتحكؿ إلى الحرية كالمركنة
ات لترشيد عممية اتخاذ القرارات داخؿ المؤسسة ضركرة تكافر نظاـ فعاؿ لممعمكم -

 التى تقـك بإعادة البناء.
حيث تعمؿ اليندرة عمى دمج ، التقميؿ مف تداخؿ العمؿ كتكرار أداء المياـ -

 .الدكائر المختمفة العمميات المتشابية في
 ةيإثارة كأىم أكثر فةيجعؿ الكظ بيدؼ فة،يعدد المياـ المستندة إلى الكظ ادةيز  -

 .عمى التحدم كتبعث
تحقيؽ التخصصية في أداء المكظفيف مف خبلؿ االنتقاؿ مف مكظؼ المياـ  -

في الخدمة  متميز المتخصصة، مما يضيؼ أداء المتعددة إلى مكظؼ المياـ
 .المقدمة

عمميات  النجاز العمؿ الكاحد داخؿ المؤسسة التعميمية   التكامؿ كالترابط بيف اجزاء -
يجعميا تحكز رضاء الطالب ككلى  لسرعة المطمكبة بما مترابطة كمتناغمة تقدـ با

  األمر.
 
 :ياالعم اإلدارة ودعم التزام -ب

بمصر عمى النحك بالمدارس الثانكية  ياالعم اإلدارة كدعـ التزاـيقترح أف يككف 
 :التالي

إيماف اإلدارة العميا كدعميا كمساندتيا لعممية إعادة البناء كالتي تبدأ بإحساس  -
 لعميا بحتمية التغيير كترجمتو في صكرة خطط كبرامج يتـ تنفيذىا.اإلدارة ا
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تبني اإلدارة العميا بالتعميـ الثانكم ميمة تشكيؿ فريؽ إدارم مميز متخصص في  -
إدارة عممية تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية كمنحو الصبلحيات كالمكارد 

كضع التصكرات البلزمة لذلؾ، المالية البلزمة لو بيدؼ دراسة العمميات اإلدارية ك 
كتكفير ما يمـز لتنفيذ تمؾ التصكرات تحت إشراؼ ىذا الفريؽ لحيف االنتياء مف 

 العممية كضماف نجاحيا.
اعتماد فرؽ العمؿ عمى منيجية اإلبداع ك االبتكار لممحافظة كضع تنافسي جيد  -

  زيادة قدرة المؤسسة عمى مكاجية التحديات. لممؤسسة، كبالتالي 
اختيار كتككيف فرؽ عمؿ مشاريع اليندرة كتزكيدىا بالسمككيات االيجابية  حسف -

التى تنظـ دكرىا في احداث التغيير المطمكب مع ضركرة اقتناع فريؽ اليندرة 
بجدكل العمؿ الذيف يقكمكف بو حيث سيساعدىـ عمى تخطي جميع الصعاب التى 

في حالة عدـ تكاجييـ كفي حالة كجكد عضك غير مقتنع بجدكل المشركع ك 
 اقتناعو يفضؿ استبعاده.

 :التنظيمي الهيكلمرونة  -ج
بمصر عمى النحك بالمدارس الثانكية  مركنة الييكؿ التنظيمييقترح أف يككف 

 :التالي
إعطاء التنظيمات مركنة عالية مف خبلؿ تمتع فرؽ العمؿ بصبلحيات كاسعة   -

 كممارسة اتخاذ القرارات بدرجة عالية مف االستقبللية.
استحداث ىيكؿ تنظيمي يساعد عمى سرعة إنجاز المياـ لمحفاظ عمى البيئة  -

 .التنافسية
تمارس  عمؿ تسع الييكؿ التنظيمي مف الشكؿ اليرمي إلي فرؽييتغير ك  -

اعطاء التنظيـ كاألفر  صبلحيات د العامميف درجة كبيرة مف المركنة امستقمة، ك 
محككميف إلي متمكنيف  أفراد كالبساطة بدال مف التعقيد كيتغير المكظفيف مف

األداء العممية اإلدارية بدؿ األقساـ اإلدارية كيتغير قياس األداء  كيصبك مرتكز
إلي  كالسيطرة ؼااإلشر  فتتحكؿ مفنشاط إلي نتيجة كتتغير ميمة اإلدارة  مف

 .دئقب إلي قااكيتغير المدير مف مر  التعميـ
تنسيؽ بيف جميع الكحدات كجكد ىيكؿ تنظيمي مرف لمحفاظ عمى التعاكف كال -

نحك فرؽ العمؿ ككسيمة فعالة لممارسة األعماؿ  مما يسيـ في التحكؿ  اإلدارية
 .التجارية
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كتعزيز ، مستكل أداء المكظفيف تقصير الكقت البلـز إلنجاز المعامبلت، كتعزيز  -
مف  مما يعزز الميزة التنافسية لممؤسسة. كمف ثـ فإف ىذا النكع ، تقديـ الخدمات

  طكير سيحث المديريف عمى االستغناء عف اليياكؿ التنظيمية التقميدية. الت
 مسئكال كؿ فرد صبحي ثيت، حار ات إلى شبكات القر ار االقر  ةيالتحكؿ مف مركز  -

 .راعف اتخاذ القر 
 فعالة كمبلئمة تراعي طبيعة التنظيـ اتصاؿالحفاظ عمي خطكط كشبكة  -

 .كنشاطاتو
كطبيعة  فالمرؤكسيث يراعي في ذلؾ قدرات مراعاة نطاؽ االشراؼ المبلئـ بحي -

 حفاظ عمي البناء التنظيمي.لمالعمؿ 
كالمعتمد التقميدم  تنفيذ العمؿ حسب نكع كطبيعة كؿ نشاط بدالن مف األسمكب -

 ترتيب الخطكات المتتالية لمعمؿ. عمى
 :المعمومات تكنولوجيا -د

نية المعمكمات تعتمد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية عمى االستثمار في تق
 يخمؽ أسمكبان  مما تكظيفيا  لمتغيير الجذرميتـ حيث  التقنية بشكؿ فعاؿ تمؾكاستخداـ 

 لذا يقترح: في أساليب تنفيذ العمؿ، إبداعيان 
اعتماد كتفعيؿ كاستخداـ تكنكلكجيا االتصاالت كالشبكات المتقدمة لتسريع كتفعيؿ  -

 فكر. مشكبلتيـ عمى ال في حؿ  مستفيديفالتكاصؿ مع ال
إلعطائو شكبلن أك كظيفة جديدة  دراسة كفحص كتعديؿ نظاـ العمميات الداخمية -

األساليب التربكية  كدمج التكنكلكجيا الجديدة مع ،النظـ التكنكلكجية ةكبلمكا
 .كالتثقيفية الجديدة

 دراسة البيئة لمتعرؼ إلى كؿ المتغيرات، كالتقميؿ مف مقاكمة العامميف -
 تيجياتامة مف أجيزة كمعدات تكنكلكجية لدعـ استخداـ استر تكفير اإلمكانات البلز  -

 اليندرة.
 التحديث المستمر لممعمكمات عف طريؽ البريد اإللكتركني، كقكاعد البيانات.  -
 استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في إعادة تصميـ العمميات اإلدارية.  -
 – إدارة -مديرية - )ديكاف الكزارة بكافة كحدات المؤسسة التعميمية االتصاؿتكفير   -

بيانات لجميع الكحدات  داخمية تكفر قاعدة  اتصاالتمدارس(، عف طريؽ  شبكة 
كتناغـ  انسيابيةمما يساعد عمى  تساعد عمى سرعة كدقة الحصكؿ عمى البيانات 

 .تضاربيا القرارات كعدـ  اتخاذاألداء كسرعة 
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لمتدريب  تحدث بعد فتراضية لـ اأزمات  بداعية لمشكبلت أكاتخيؿ حمكؿ جديدة  -
  الكقت المناسب. القرار المناسب فى  كاتخاذعمى كيفية إدارة األزمات عند حدكثيا 

عف بعد عبر  مثؿ تنظيـ المؤتمرات كالتدريب   القياـ بمياـ لـ تكف متكفرة مف قبؿ -
نشاء مكاقع عمى شبكة ا شبكة الفيديك ككنفرنس كالتكاصؿ مع العمبلء عف طريؽ 

  .االنترنت
عف طريؽ  ستخداـ برامج المساعدات اآللية المرتبطة بنظـ المعمكمات الصكتية ا -

فى ر الجميك  الحاسب اآللى لمساعدة الطبلب كأكلياء أمكرىـ  كغيرىـ مف 
المطمكبة عند طمب الحصكؿ   كاالنسيابيةالحصكؿ عمى الخدمات بالدقة كالسرعة 

  عمييا عمى مدار الساعة.
- عادة تكفير احتياجات التعمـ ا تحديد كافة مستكيات  لذاتي كالمستمر كاالختبارات كا 

يضمف الشفافية كالعدالة  الحاسب اآللى مما  استعماؿعف طريؽ  االداء آليا
 كالحيدة كالدقة كالسرعة. 

-  التدريب كمستكل  كضع نظاـ لبلختبارات في كافة برامج التدريب لتقييـ فعالية
  المتدربيف.

التعميـ  كالمراجع عمى أسطكانات مدمجة مما يفعؿ  تكفير البرامج التعميمية -
  لكتركنى.اال

 كقدرات التدريب فعالية لتقييـ التدريب برامج كافة في لبلختبارات نظاـ كضع -
 .المكظفيف

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في إعادة تصميـ العمميات اإلدارية حيث أف  -
لرقابة المتكررة التي تأتي بعد اإلدارية الحالية يغمب عمييا الركتيف كا العمميات

 كقكع األخطاء. العممية كال تمنع
تركز عمى تنمية اإلبداع حيث تحكؿ الفصكؿ إلى حاضنات لئلبداع يككف فييا  -

 دكر الطالب إنتاج المعرفة؛
 استخداـ التكنكلكجيا في القياـ بأعماؿ جديدة لـ تكف متكفرة مف قبؿ مثؿ -

 ت عف بعد .االمؤتمر 
عطائيا درجة ضركرة التركيز  - عمى نكعية كتركيبة فرؽ العمؿ التي تقـك باألداء كا 

 .عالية مف االستقبللية كالمركنة
 .التركيز عمى االبتكار كاإلبداع كنيج في العمميات التنظيمية -
 استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في إعادة تصميـ العمميات اإلدارية.  -
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،بحيث يتـ  تقنيو بشكؿ فعاؿاالستثمار في تقنيو المعمكمات كاستخداـ ىذه ال -
 تنفيذ كأساليبتكظيفيا لمتغيير الجزرم الذم يخمؽ اسمكبا ابداعيا في طرؽ 

 التي تيدؼ الي تكفير الكقت. لممكينةكليس ، العمؿ
 –إدارة  -مديرية -بكافة كحدات المؤسسة التعميمية) ديكاف الكزارة  االتصاؿتكفير   -

بيانات لجميع الكحدات  تكفر قاعدة  داخمية اتصاالتمدارس(، عف طريؽ  شبكة 
كتناغـ  انسيابيةمما يساعد عمى  تساعد عمى سرعة كدقة الحصكؿ عمى البيانات 

 .تضاربيا القرارات كعدـ  اتخاذاألداء كسرعة 
عمميات  النجاز العمؿ الكاحد داخؿ المؤسسة التعميمية   التكامؿ كالترابط بيف اجزاء -

يجعميا تحكز رضاء الطالب ككلى  عة المطمكبة بما مترابطة كمتناغمة تقدـ بالسر 
  األمر.

لمتدريب  فتراضية لـ تحدث بعد اأزمات  بداعية لمشكبلت أكاتخيؿ حمكؿ جديدة  -
  الكقت المناسب. القرار المناسب فى  كاتخاذعمى كيفية إدارة األزمات عند حدكثيا 

عف بعد عبر  ات كالتدريب مثؿ تنظيـ المؤتمر   القياـ بمياـ لـ تكف متكفرة مف قبؿ -
نشاء مكاقع عمى شبكة ا شبكة الفيديك ككنفرنس كالتكاصؿ مع العمبلء عف طريؽ 

  .االنترنت
عف طريؽ  استخداـ برامج المساعدات اآللية المرتبطة بنظـ المعمكمات الصكتية  -

فى ر الجميك  الحاسب اآللى لمساعدة الطبلب كأكلياء أمكرىـ  كغيرىـ مف 
المطمكبة عند طمب الحصكؿ   كاالنسيابيةلخدمات بالدقة كالسرعة الحصكؿ عمى ا

  عمييا عمى مدار الساعة.
-  عادة تحديد كافة مستكيات  تكفير احتياجات التعمـ الذاتي كالمستمر كاالختبارات كا 

يضمف الشفافية كالعدالة  الحاسب اآللى مما  استعماؿعف طريؽ  االداء آليا
 كالحيدة كالدقة كالسرعة. 

ستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في إعادة تصميـ العمميات اإلدارية حيث أف ا -
اإلدارية الحالية يغمب عمييا الركتيف كالرقابة المتكررة التي تأتي بعد  العمميات

 كقكع األخطاء. العممية كال تمنع
 :العاممينن يتمكٌ  -ه

العامميف  تمكيف العامميف في رفع مستكل الرضا الكظيفي كتطكيرنظران ألىمية 
 ، لذا يقترح:ليصبحكا ذك ميارات متعددة

تغيير أساليب كأدكات العمؿ كالنتائج مف خبلؿ تمكيف العامميف مف تصميـ العمؿ  -
 كالقياـ بو كفؽ احتياجات العمبلء كأىداؼ المؤسسة.
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األفراد القادريف عمى  كميؼاستقبللية األفراد في أداء المياـ، حيث يتـ ت ةدازي -
 كاإلبداع كاالبتكار. يس قكاعد العمؿكتأس المبادرة

عطائيا درجة  - ضركرة التركيز عمى نكعية كتركيبة فرؽ العمؿ التي تقـك باألداء كا 
 .عالية مف االستقبللية كالمركنة

 مكافأة العامميف المبدعيف كنشر ركح التحدم كالرغبة في التفكؽ.  -
 القرارات.رفع الركح المعنكية لمعامميف بإشراكيـ في التخطيط كاتخاذ  -
 مكظفيف ألداء مياميـ بكفاءة بعد ىندرة العممياتلمتفكيض السمطة الكافية  -
 زيادة التنافس بيف األفراد لبمكغ األىداؼ كاستمرارية تطكير األىداؼ. -
كالصقؿ كتكسيع  تحكؿ إعداد المكظؼ مف مجرد التدريب إلي التعمـ كالنمك -

 . ؾالمدار 
 ؤسسة التعميمية.رفع الركح المعنكية لؤلفراد داخؿ الم -
 تحسيف األداء الجماعي بانتشار التعاكف. -

متطمبات تطبيق إعادة هندسة العمميات اإلدارية بالمدارس  -المحور الثاني
  :الثانوية عمى ضوء تحديات العصر الرقمي

 :متطمبات بشرية -أ
متطمبات تطبيؽ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية أحد أىـ  البشرميعد العنصر 

، لذا تحقيؽ متطمبات التميز كاإلبداع كاالبتكار كالريادةس الثانكية لقدرتو عمى بالمدار 
 يقترح:

قادريف عمى إيصاؿ كاقع المؤسسة الحالي لكاقع أفضؿ كفؽ  تكفير قادة متميزيف -
 استراتيجية مبنية عمى أسس عممية.

ا تقميؿ مقاكمة العامميف لمتغير الى مفيـك اليندرة مف خبلؿ تكعيتيـ بأىميتي -
 كالفكائد التي مف الممكف اف تعكد عمييـ عند نجاحيـ في تطبيقو.

يصاليا لجميع العامميف بالمدارس الثانكية،  - دعـ كمؤازرة فعالة لتكضيح الرؤية كا 
لبلستعداد لمتغير الجذرم، كلتنفيذ برنامج إعادة  كالحصكؿ عمى كالء العامميف 

  اليندسة كالثقة بنتائجو.  
كاألفكار لدل  المفاىيـ في الجذرم التغيير إلحداث ريفلممدي الجيد اإلعداد -

 العامميف بالمدرسة.
 :متطمبات تنظيمية -ب
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تتعدد المتطمبات التنظيمية الكاجب تكافرىا مف أجؿ التطبيؽ الناجح إلعادة  
 ىندسة العمميات اإلدارية بالمدارس الثانكية كتتمثؿ فيما يمي: 

 مع إعادة اليندسة كالتحكؿ إلى ؼيمثؿ التك د،الدل األفر  ةيميبناء الثقافة التنظ -
 .  ؿيد بخدمة العماـ األفر االتز  ريكتطك  ايالعمؿ المكجية ذات الفرؽ

اعتماد معايير تقييـ األداء الجماعي، كمف ثـ اعطاء التعكيضات كالحكافز بناء  -
 عمى المنتج النيائي لفرؽ العمؿ.

عادة االستعانة بالخبراء كالمختصيف في مجاالت التنظيـ  - عادة التنظيـ كا  كا 
 اليندسة.

 .مييالتنظ كؿيعف إعادة اليندسة في الي مسئكلةقسـ أك إدارة إنشاء  -
امتبلؾ رؤية مستقبمية، مف خبلؿ اختيار كسائؿ العمؿ، كالتنبؤ بالطرؽ  -

المسبؽ لممكارد المالية، المادية كالبشرية البلزمة لبمكغ  المناسب، كالتخصيص 
  تمؾ األىداؼ. 

 إلى المركنة كالسرعة ؤدميالنشاط المستيدفة في المؤسسة بما  كمةيإعادة ى -
 .في األداء كالدقة

 .التركيز عمى االبتكار كاإلبداع كنيج في العمميات التنظيمية -
 :متطمبات تكنولوجية –ج 

تتعدد المتطمبات التكنكلكجية الكاجب تكافرىا مف أجؿ التطبيؽ الناجح إلعادة  
 بالمدارس الثانكية كلعؿ مف أبرزىا ما يمي:  ىندسة العمميات اإلدارية

 تيجياتاتكفير اإلمكانات البلزمة مف أجيزة كمعدات تكنكلكجية لدعـ استخداـ استر  -
 اليندرة.

 التحديث المستمر لممعمكمات عف طريؽ البريد اإللكتركني، كقكاعد البيانات.  -
مجرد منفذ  لـ يعد ت المتعمقة بالكظيفة فيكار ااتخاذ القر عممية المكظؼ في  اؾاشر  -

 كؿ.ئكمسؾ كلكنو مشار 
معارؼ صقؿ ل عقد كرش عمؿ كبرامج تدريبية متخصصة في األنظمة اإلدارية -

 بكفاءة.و المكظؼ بالمعرفة الكاممة ليػتمكف مػف أداء ميام
  :معوقات تطبيق التصور المقترح -رابعاً 

ض ألىـ مقترح مف معكقات قد تكاجو تنفيذه كفيما يمي عر  تصكرال يخمك أم 
العقبات المتكقعة التي مف الممكف أف تعيؽ تطبيؽ البدائؿ المقترحة، كسبؿ التغمب 

 :عمييا
 كيمكف التغمب عمييا مف خبلؿ عدة أمكر لعؿ مف أىميا:   :المعوقات التقنية -أ 
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 في العمؿ  تفعيؿ التكنكلكجيا لخدمة العمميات التخطيطية اإلستراتيجية
 .اإلدارم

  خبلؿ نظاـ تدريبي  في مجاؿ استخداـ التقنية مف تنمية المكارد البشرية
االتصاالت كالمعمكمات لدعـ  فرصة االستفادة مف تقنيةمعامميف فعاؿ يتيح ل

 مشركع اليندرة.
سيادة مفاىيـ تقميدية لئلدارة كسيطرتيا عمي كلعؿ مف أبرزىا  المعوقات اإلدارية:  -ب 

مف خبلؿ عدة أمكر لعؿ  كيمكف التغمب عمييا ، اليندسة إعادةب ميفائأفكار الق
 مف أىميا:

  تنمية قيادة داعمة لمتغيير، كمكجية لطاقات العامميف لتحقيؽ األىداؼ
 المرجكة قادرة عمى استغبلؿ المكارد المتاحة بأفضؿ صكرة ممكنة.

 سعيان لمتحسف المستمر  تحديد نكع السمطات الممنكحة كفؽ االختصاصات
 .في العمميات

 كالحرص عمى التنسيؽ الفعاؿ بيف الكحدات ، التكجو نحك البلمركزية
  التنظيمية .

 لدل جميع العامميف . العمؿ كالعمؿ الجماعي فرؽ ثقافة نشر 
 المعوقات التنظيمية: -ج 

كتتضمف عدة معكقات تحكؿ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية دكف تحقيؽ 
 أىدافيا كلعؿ مف أبرز تمؾ المعكقات:

 يستكعبكنيا كغياب العقمية القيادية تكميؼ أشخاص ال يعرفكف اليندرة كال -
 البلزمة لقيادة فريؽ إعادة اليندسة كتكجيو جيكده

إطالة تطبيؽ اليندرة يتسبب في فشؿ مشاريع اليندرة مف تحقيؽ أىدافيا كتحقيؽ  -
الرؤيا المستقبمية التى تـ كضعيا مما يتسبب في استغراؽ المزيد مف الكقت 

كتحميؿ العممية الحالية مما يتسبب في  باإلضافة إلى ضياع الجيد في دراسة
 . عدـ مقدرة فريؽ العمؿ في استنباط األفكار المبدعة في التصميـ الجديد

 
  ويمكن التغمب عميها من خالل عدة أمور لعل من أهمها:

 االزدكاجية كالركتيف كالرقابة  د عفاعتبة دكرية لبلفمراجعة الييكؿ التنظيمي بص
 .يندرةلتفعيؿ مشركع ال المتكررة

  العدالة التنظيمية كالمشاركة في اتخاذ القرار تطبيؽ. 
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  تطكير اليياكؿ التنظيمية كتقديـ الحمكؿ  تبني أسمكب فرؽ العمؿ لمناقشة خطة
 .اإلجرائية لمعالجة تحدياتيا

 كيمكف التغمب عمييا مف خبلؿ عدة أمكر لعؿ مف أىميا: المعوقات التقويمية: -د 
 كمف ثـ أرشفة  بند كصؼ خطكات العممية، كصؼ كامؿ لتسمسؿ العممية تحت

 اإلجراءات إلكتركنيان.
، ةمؤسسالفشؿ في تنفيذ التغييرات الثقافية المطمكبة داخؿ ال المعوقات البشرية: -ق 

  كيمكف التغمب عمييا مف خبلؿ عدة أمكر لعؿ مف أىميا:
  ،يقياكالنتائج المتكقعة عند تطبإيجابية تطبيؽ اليندرة تبرز نشر ثقافة التغيير 

كنشرات تثقيفية، كندكات، كمحاضرات، كلقاءات  مف خبلؿ عقد كرشات عمؿ،
 .مختصيف في ىذا المجاؿالمف 

 سمحي ضركرة أف تككف اإلدارة حساسة كمدركة لدكرىا في خمؽ العمؿ الذم 
 عمى أفكارىـ. ةيالتصرؼ بحر  فيلممكظف

  :التصور المقترح متطمبات نجاح -خامساً 
 مقترح ما يمي:يقترح لنجاح التصكر ال

نشر كتعزيز مفيـك إعادة ىندسة العمميػات اإلداريػة لمعػامميف كافة مف إدارييف   -
 كأكاديمييف.

عقد كرش عمؿ كبرامج تدريبية متخصصة في األنظمة اإلدارية الحديثة كالعمؿ  -
عمى صقؿ المكظؼ بالمعرفة الكاممة بمياـ عممو، ليػتمكف مػف أداء األعمػاؿ 

 بكفاءة.
 أك ةيكالتكنكلكج ةيالعمم) حسب فئاتيـ كتخصصاتيـ فيمف إلماـ المكظفالتأكد  -

 فيكتحس ريت البلزمة لتطك اكالمعارؼ كالميار  اناتي( بالمعمكمات كالبةياألدب
 . ثانكمال ـيالتعم األداء في

  تشجع القيادات اإلدارية المكظفيف عمى تقديـ اقتراحات كابتكارات لتطكير األداء. -
مى تكنكلكجيا المعمكمات كاألتمتة البلزمػة لػدعـ أسمكب إعادة زيادة االعتماد ع -

  ىندسة العمميات اإلدارية التي تيدؼ إلى تقميػؿ الكقػت كالجيػد كالتكمفة. 
 كقدرات التدريب فعالية لتقييـ التدريب برامج كافة في لبلختبارات نظاـ كضع -

 .المكظفيف
 .اليندسة أىداؼ إعادة ؽيالمبلئمة لتحق اتيناز يالم ريتكف -
 .نظـ فعالة لؤلجكر كالمكافآت ـيتصم -
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 ت،از يالتجي المساحة، ـ،يالتصم المكقع، ثيعمؿ مناسبة مف ح ئةيب ريتكف -
 .ةيبيالتدر 

 كاالتصاؿ عف بعد كاالعتماد عمىاإلنترنت إدخاؿ نظـ متقدمة مثؿ شبكة  -
 .الكقت كالجيد كالتكمفة ديلترش ةيت اآللاز يالتجي
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 المراجع 
 :المراجع العربية -لً أو 

(. بناء القدرات في بيئة متغيرة لتكنكلكجيا 7181االتحاد الدكلي لبلتصاالت )
 .سكيسرا، جنيؼ، المعمكمات كاالتصاالت، مكتب تنمية االتصاالت

(. معيقات تطبيؽ ىندسة العمميات 7182أحمد عبيد عبد اهلل الركاكو الرشيدم )
ية بدكلة الككيت، رسالة ماجستير غير اإلدارية )اليندرة( في المدارس الحككم

 األردف.، منشكرة،  كمية العمـك التربكية، جامعة آؿ البيت
(. تصكر مقترح لمتغمب عمى المعكقات التي تكاجو 7186كريـ ) أبك فتحي أحمد

إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في المدارس الحككمية بالمممكة العربية 
(، 3(، العدد )2كية المتخصصة، المجمد )السعكدية، المجمة الدكلية الترب

216-286. 
( . طرؽ البحث العممي كالتحميؿ 7111مصطفي باىي )، إخبلص محمد عبد الحفيظ

مركز الكتاب ، القاىرة، اإلحصائي في المجاالت التربكية كالنفسية كالرياضية
 لمنشر.

 اتخاذ لعممية ىندرة (. أنمكذج7182) حامد أميف محمد داغر، داكد خضر أزىار
(، 23األردنية، مجمة العمـك التربكية، المجمد ) الجامعات في التربكم القرار
218-117. 

ضكء تحديات  في األبناءتكعية  في األسرةدكر (. 7182أسماء فتحي السيد عمي )
، مجمة كمية التربية جامعة دراسة ميدانية بمحافظة المنكفية :الرقميالعصر 

 .11-31(، 887(، العدد)71بنيا، المجمد )
(. إعادة اليندسة اإلدارية لدل مديرم المدارس 7181أمجد محمكد محمد درادكة )

كالحمكؿ المقترحة لتفعيميا، مجمة  تطبيقيا الثانكية بمدينة الطائؼ كمعكقات
  .813-16(، 2العدد )، (22العمـك التربكية، المجمد )

المفاىيـ األساسية  :العمؿ (. التعميـ الرقمي كميارات سكؽ7181إيماف أحمد عزمي )
كالتجارب العممية في عصر الثكرة الرقمية، المجمة العربية لآلداب كالدراسات 

 .817 -62(، 2، العدد )اإلنسانية
(. معكقات تطبيؽ اليندرة اإلدارية كالتطمعات 7182الرحمف ) عبد جميؿ إيماف

دراسة  األردنية: المستقبمية لتجاكزىا في كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي
المجمد ، مجمة جامعة الشارقة لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية ،استطبلعية

 .836-812(، 7) العدد(، 82)
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(. تطكير األداء اإلدارل لمديرل مدارس التعميـ 7182ايماف حمدم رجب زىراف )
، مجمة التربية جامعة اإللكتركنيةمصر عمى ضكء اإلدارة  الثانكل العاـ فى 

  .222-311  (، 3(، الجزء )866ر، العدد )األزى
" الطبيعة المتغيرة في  7181(. تقرير عف التنمية في العالـ 7181البنؾ الدكلي )
  كالتعمير/البنؾ الدكلي. البنؾ الدكلي لئلنشاء ، العالـ"

(. أثر إعادة ىندسة العمميات 7182محمد عمي ) مصطفي طو، سامي محمد تسابيح
ء الكظيفي"دراسة حالة بنؾ فيصؿ اإلسبلمي السكداني"، اإلدارية عمى األدا

 .82-8(، 8(، العدد )81االقتصادية، المجمد ) العمـك مجمة
بتعديؿ بعض أحكاـ القانكف  7187لسنة  13قانكف رقـ (. 7187الجريدة الرسمية )

بشأف  8118لسنة  831الصادر بتعديؿ القانكف رقـ  7112لسنة  822رقـ 
 ( مكرر.22، العدد )التعميـ

(. المكاطنة الرقمية مدخبل لمتربية العربية في 7186جماؿ عمى خميؿ الدىشاف)
العدد الخامس، الفصؿ الثاني، السنة ، العصر الرقمي، مجمة نقد كتنكير

 .812-27الثانية،
المكاطنة الرقمية  (،7182جماؿ عمى خميؿ الدىشاف، ىزاع بف عبد الكريـ الفكييي )

، مجمة كمية التربية ا عمى الحياة في العصر الرقميمدخبل لمساعدة أبناءن
 .27-8جامعة المنكفية، السنة الثبلثكف، عدد خاص، 

 اإلرىاب( الرقمي العصر في (.  اإلرىاب7181الدىشاف) عمي خميؿ  جماؿ
الدكلية لمبحكث في  المجمةمكاجيتو،  آليات مخاطره، صكره، :)اإللكتركني

 .878-12(، 3(، العدد )8،  المجمد )العمـك التربكية
، الجريدة 7182دستكر جميكرية مصر العربية  (.7182) جميكرية مصر العربية
العامة لشئكف المطابع األميرية، القاىرة،  ( مكرر )أ(، الييئة 3الرسمية، العدد )

  (.71، المادة )7182يناير  81
(. التعميـ خارج الصندكؽ األسكد: االتصالية، 7186مد عبد العاطي )حسف الباتع مح

 .831-871(، 722نظرية التعمـ في العصر الرقمي، مجمة المعرفة، العدد )
(. أثر االستثمار في رأس الماؿ الفكرم في تطبيؽ إعادة 7186محمد العزب ) حسيف

(، العدد 87مجمد )ىندسة العمميات اإلدارية في المؤسسات العامة األردنية، ال
(2 ،)238-262. 

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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( . كاقع تطبيؽ اليندرة في مدارس التعميـ العاـ لمبنات 7182ديمة محمد كصكص )
بمدينة أبيا مف كجية نظر مديرات المدارس، مجمة العمـك التربكية كالنفسية، 

 .828-883(، 8(، العدد )86المجمد )
ادة ىندسة العمميات إع(.7181الشارؼ ) جمعة أبكراس، رمضاف اهلل عبد رضا

دراسة ميدانية عمى  مستكل جكدة الخدمات المصرفية اإلدارية كدكرىا في رفع
 .821-882(، 82(، مجمة األستاذ، العدد )اإلدارة العامة)مصرؼ الصحارم 

(. التعمـ الرقمي: التربية كالميارات في العصر الرقمي، 7182كميماف )-سارة غراف
 لمممكة المتحدة.، كمعيد ككرشاـ، اRANDمؤسسة 

تخطيط السياسة التعميمية كالتحديات الحضارية  (. 7183سعاد محمد عيد )
 القاىرة.، نجمك المصريةالمعاصرة، مكتبة األ
(.اإلدارة اإلستراتيجية لممكتبات في ضكء اتجاىات 7182السعيد مبركؾ إبراىيـ )

اإلدارة  -إدارة المعرفة  -اليندرة  -اإلدارة المعاصرة: الجكدة الشاممة 
 . الطبعة الثالثة، المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر، القاىرة.اإللكتركنية

(. سيناريكىات بديمة لئلصبلح المدرسي بالتعميـ 7181سمكل حممي عمى يكسؼ )
الثانكم العاـ بمصر في ضكء نظرية )الشبكة كالمجمكعة الثقافية(، مجمة 

 .22 -8(، 7(، الجزء)8العمـك التربكية، العدد )
(. 7188سميماف محمد الطراكنو، أميف صبحي خاطر، مشيكر محمد طكيقات )

درجة تطبيؽ بنكد إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في تطكير أداء العامميف في 
مديرية التربية كالتعميـ لعماف الرابعة، مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث 

 .388-762كؿ، كالدراسات، لعدد الرابع كالعشركف، الجزء األ
(. إعادة ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( كدكرىا في 7182سيناء جار اهلل أحمد )

 .212-262(، 32تحسيف أداء شركات التأميف، العدد )
(. معكقات تطبيؽ ىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( في 7182شادم يحيى ريحاف )

، رسالة ماجستير غير المدارس الحككمية بمحافظات غزة كسبؿ الحد منيا
 غزة. اإلسبلمية، التربية، الجامعة منشكرة، كمية

 ىندسة إعادة (. دكر7181يحياكم) مفيدة، اليميف فالتو حايؼ، سي حايؼ شيراز
 الطحف قطاع مؤسسات حالة التنافسية دراسة األسبقيات اكتساب في العمميات

(، 8(، العدد )6جمد )، المالمجمة العالمية لبلقتصاد كاألعماؿبسكرة،  بكالية
838-821. 
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 متطمباتبيف تكافر  (. العبلقة7182)اهلل فرج أحمد مكسى أحمد،ـيإبراى بمؿ ؽيصد
 ، مجمةبالتعمـ : الدكر الكسيط لمتكجواإلنتاجية العمميات كالمركنة ةإعادة ىندس

 .62-31(، 8(، العدد )2كالدراسات، المجمد ) لؤلبحاث فمسطيف ةجامع
بالمدارس  اإلدارية(. كاقع تطبيؽ إعادة اليندسة 7181ميمي )صفاء محمد يحيى ص

-881(، 81البحث العممى فى التربية، العدد ) الثانكية بمنطقة جازاف، مجمة 
821.  

(. البيانات الشخصية الصراع عمى نفط القرف الحادم 7181عادؿ عبد الصادؽ  )
 ىرة.الفضاء االلكتركني، القا ألبحاثكالعشريف، المركز العربي 

(. تطكير اإلدارة المدرسية بمدارس التعميـ 7182عبد المنعـ الدسكقي حسف الشحنة )
بمحافظة بكرسعيد في ضكء مدخؿ اإلدارة اإلستراتيجية، مجمة  الثانكم العاـ 

  .226-311(، 78)  كمية التربية_ جامعة بكرسعيد، العدد 
لعاـ فى مصر: الكاقع (. رؤية إلصبلح التعميـ الثانكل ا7186عفاؼ محمد جايؿ )
المأمكؿ فى ضكء التكجيات التنمكية المستيدفة، المركز العربي  كالمستقبؿ 

  .222-218(، 73)  ، المجمد 812لمتعميـ كالتنمية، العدد )
(. مدل ممارسة مدخؿ إعادة ىندسة 7183عمي بف ىبلؿ بف مبارؾ الساعدم )

سمطنة عماف، رسالة ماجستير العمميات اإلدارية في المدارس المدارة ذاتيان في 
 غير منشكرة، كمية العمـك كاآلداب، جامعة نزكم، عماف.

(. تحديث المناىج التعميمية لمكاكبة متطمبات الثكرة الرقمية 7181عمي حدادة )
 بيركت.، الثانية، اتحاد الغرؼ العربية

 (. احتياجات معممي العمـك لمتنمية المينية في معطيات7182عمر سيد خميؿ ) 
العصر الرقمي، المؤتمر العممي التاسع عشر: التربية العممية كالتنمية 

 .871-883المستدامة، الجمعية المصرية لمتربية العممية، القاىرة، 
تطكير أنماط التعميـ المفتكح بالجامعات (. 7181عمرك مصطفى أحمد حسف )

العدد  (،32، المجمد )التربية كمية مجمة ،متطمبات العصر المصرية في ضكء
(7 ،)321-311. 

إعادة ىندسة العمميات اإلدارية ) ىندرة ( (. 7182فاتف محمد عبد المنعـ عزازم )
 التربية مستقبؿ، مجمة التربكية في ضكء خبرات بعض الدكؿ مراكز البحكث

 .781-12(، 811(، العدد )72، المجمد )العربية
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تأثير إعادة ىندسة  (. تحديد مدل إمكانية 7182اهلل ) سمطاف عكض عمي فكزية
العمميات اإلدارية )اليندرة( في تحقيؽ المزايا التنافسية لمخدمات الصحية في 

 المصرية المجمة، بحث ميداني :كحدات صحة المرأة الريفية بالقرل المصرية
 .828-62(، 7(، العدد )31التجارية، المجمد ) لمدراسات

المناطؽ التعميمية بككالة  مديرم(. درجة ممارسة 7182ماجد عيد خميؿ مقداد)
المدارس  مديرمالغكث الدكلية بمحافظات غزة ألسمكب اليندرة مف كجية نظر 

جامعة األزىر، ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، كسبؿ تطكيرىا
 غزة.

(. تأثير استخداـ نظـ دعـ القرار في إعادة 7186مازف جياد إسماعيؿ الشكبكي )
ت الفمسطينية بقطاع غزة، مركز البحكث لمدراسات اليندسة في الجامعا

بالتعاكف مع منتدل الفكر العربي كجامعة  –كاالستشارات االجتماعية لندف 
االتجاىات المعاصرة في ، البتراء المؤتمر الدكلي الخامس لمركز لندف

 مؤسسات التعميـ )إصبلح .. تطكير( جامعة البتراء، األردف
عمى إعادة  اإللكتركنية(. أثر استخداـ تصميـ النظـ 7186مجدم عثماف كداعة اهلل )

محافظة -ىندسة نظـ العمميات اإلدارية بالتطبيؽ عمى أمانة الطائؼ 
 .726-728(، 8الطائؼ، مجمة البحكث المالية كالتجارية، العدد )

(. المرجع الحديث في اليندسة 7182ىشاـ عبد الحفيظ الغريب) محمد أحمد بصنكم،
 تبة الممؾ فيد لمنشر كالتكزيع، جدة.، مكاإلدارية

(. إدارة الجكدة الشاممة: كيؼ تطكر 7182محمد السيد البدكم الدسكقي طمحة )
 مشركعؾ كمنتجؾ ؟، دار  العمـك لمنشر كالتكزيع، القاىرة.

(. تطكير العمميات اإلدارية بجامعة تبكؾ في ضكء 7182محمد بف عثماف الثبيتي )
(، 17ت اإلدارية، رابطة التربكييف العرب، العدد )مدخؿ إعادة ىندسة العمميا

372-366. 
(. اليندرة: ىندسة العمميات اإلدارية، دار مف المحيط إلى الخميج 7186محمد سعيد )

 األردف. -لمنشر كالتكزيع، عماف
تصكر مستقبمي لتطكير (. 7186)حامد الرفاعي التبلكم، غالية حامد شكرم محمد

الماؿ الفكرم لدل الطبلب في ضكء التحديات  دكر المعمـ في تككيف رأس
 .271-363(، 2(، العدد )62، المجمد )التربية كمية مجمة، الثقافية المعاصرة
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(. تحديات التربية الكجدانية في 7181أحمد بدكم، سماح السيد محمد ) فكزم محمكد
العصر الرقمي مف كجية نظر بعض أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية، 

 .386-782(، 61التربكية، العدد) المجمة
األمف الرقمي كحماية المعمكمات الحؽ (. 7182الرقمي) التعبير لدعـ  ىردك مركز

 الرقمي، القاىرة.  التعبير لدعـ ىردك ، مركزفي استخداـ شبكة آمنة
(. درجة استخداـ مديرات المدارس االبتدائية 7183مشارم يكسؼ عبد اهلل الدييف )

ة الككيت ألسمكب اليندسة اإلدارية ك عبلقتيا بدرجة الحككمية في دكل
ممارستيف لئلبداع اإلدارم مف كجية نظر المعممات، رسالة ماجستير غير 

 منشكرة، كمية العمـك التربكية، جامعة الشرؽ األكسط، األردف.
(. تحميؿ بعض جكانب سياسة التعميـ الثانكم  7186مصطفى أحمد شحاتو أحمد )
مبداا العدالة االجتماعية: دراسة نقدية،  مجمة البحث في مصر عمى ضكء 

 .12-31(،2(، الجزء)8(، العدد )71في التربية كعمـ النفس، المجمد )
(.  إعادة ىندسة العمميات اإلدارية: تأصيؿ 7186إسماعيؿ ) مصطفى ممدكح

لممفيـك مع التطبيؽ عمى جامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية السعكدية، 
 .321-312(، 8(، العدد )36لئلدارة، المجمد ) عربيةال المجمة

مؤسسة محمد بف راشد اؿ مكتـك لممعرفة، المكتب االقميمي لمدكؿ العربية، برنامج  
، الغرير 7181استشراؼ مستقبؿ المعرفة  (. 7181األمـ المتحدة االنمائي )

  لمطباعة كالنشر، دبي، االمارات العربية لممتحدة.
(. نحك آليات إبيستيمكلكجية منطقية لتعزيز المناىج التعميمية 7182مكسى فتاحيف )

الكاقع العربي اإلسبلمي نمكذجا. مجمة نقد  :كالتربكية في العصر الرقمي
 .776-786(، 3كتنكير، العدد )

(. تصكر مقترح لتطكير أداء رؤساء األقساـ في 7182النخالة ) فيمي جماؿ نجبلء 
افظات غزة في ضكء أسمكب إعادة ىندسة مديريات التربية كالتعميـ بمح

 التربية، الجامعة العمميات اإلدارية "اليندرة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية
 غزة. اإلسبلمية،

دكر الجامعات السعكدية في مكاجية (. 7186) محارب السرحاني أحمد نجكل
، بينيـ تعزيز االنتماء الكطني التحديات الثقافية التي تكاجو طبلبيا مف أجؿ

 .821-818(، 812العدد )، (72مجمة كمية التربية، المجمد )
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المكاطنة في العصر الرقمي نمكذج مممكة (. 7182شمس) بف حسف عمي ندل
 السياسّية، البحريف. لمتنمية البحريف ، معيدالبحريف

(. تصكر مقترح لتطبيؽ مدخؿ اليندرة في 7182نشكل عشرم ثابت خطاب )  
لفني )دراسة ميدانية بمحافظة أسيكط(، مجمة كمية التربية التعميـ الثانكم ا

 .217-222(، 8(، العدد )33جامعة أسيكط، المجمد )
(. 7181نيمة بنت عمى بف حسف القصيمي، كنكاؿ بنت حمد بف محمد الجعد )

اإلسيامات التربكية لممدرسة الثانكية في مكاجية تحديات اليكية الثقافية، مجمة 
 .761-723(، 7(، العدد )31المجمد ) العمـك التربكية،

(. تطكير أداء مديرل مدارس التعميـ الثانكم في 7181نكر اليدم عمى محمد )
الخصائص المميزة لبطاقة األداء المتكازف، مجمة البحث  مصر في ضكء 

  .633-682  (، 1(، الجزء )81العممي في التربية، العدد )
ىندسة العمميات اإلدارية لممكارد البشرية (. إعادة 7181نكفؿ عبد الرضا الكمرم )

دراسة  -كتأثرييا في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة لممنظمات الفندقية 
تطبيقو لعينة مف فنادؽ الدرجة األكلي في مدينة بغداد، مجمة اإلدارة 

 .318 – 717كاالقتصاد، السنة الحادية كاألربعكف، العدد مئة كخمسة عشر، 
(. درجة ممارسة متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية 7182)ىناء القيسي 

)اليندرة( لرؤساء أقساـ كميات التربية في جامعتي بغداد كالمستنصرية، مجمة 
 .221 – 212(، 12(، العدد )78كمية التربية األساسية، المجمد )

صر: (. مدخؿ في أىـ أساليب الفكر اإلدارم المعا7181بيزاف ) عبد الحميد ىيثـ
(، 3العممية، العدد ) صبراتة جامعة إعادة ىندسة العمميات اإلدارية، مجمة

22-21. 
، المعدؿ 8118( لعاـ 831(. قانكف التعميـ رقـ )8111كزارة التربية كالتعميـ )
 ، مطبعة كزارة التربية كالتعميـ، القاىرة.8111( لسنة 733بالقانكف رقـ )
/  7182طة االستراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعى الخ(. 7182كزارة التربية كالتعميـ )

7131. 
(. خطة كمكازنة برامج كزارة التربية كالتعميـ 7181كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفني )

 ، اإلدارة المركزية لمتخطيط كالجكدة.7181/7171كالتعميـ الفني 
، اإلدارة 7171 – 7181كزارة التربية كالتعميـ، كتاب اإلحصاء السنكم لمعاـ الدراسي 

 العامة لنظـ المعمكمات كدعـ كاتخاذ القرار.
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(. االتجاىات الحديثة في إدارة األعماؿ، دار مف المحيط 7186كسيـ أبك عريش )
 الي الخميج لمنشر كالتكزيع، عماف.

عمى إعادة  كأثرىا(. المتغيرات البيئة 7186الحاكـ ) عبداهلل حمد، عمي عبداهلل الكليد
مميات اإلدارية في منظمات األعماؿ" دراسة ميدانية عمي الشركة ىندسة الع

االقتصادية،  العمـك السكدانية لمتكليد الحرارم كسكؾ حديد السكداف"، مجمة
 .11-22(، 7الجزء)، (86العدد )

(. استخداـ منيج إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في 7181الكىاب ) عبد ياسر
لئلدارة،  العربية اد الصناعات المصرية، المجمةتحسيف األداء: دراسة حالة اتح

 . 781-811(، 8(، العدد )31المجمد )
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