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 شكر وتقدير

 

كرمني بفضل العلم أعلى نعمه، الذي أمدني بالصبر والقوة والصحة، و  ىأحمد اهلل تعال
ووهبني كثير من الجلد على عناء البحث عن المعرفة ومّهد طريقي إلنجاز هذا العمل المتواضع، 

 ويسر لي من األساتذة اجلهم وأخلصهم. 

عانته على أن سهل لي السبيل في كتابة هذا البحث وانتشاله من حيز  أحمده على توفيقه وا 
يكون خطوًة تضاف إلى المسيرة التعليمية التي أشق العدم إلى ساحة الوجود ليبصر النور، و 

جالاًل وأزيدك ثناًء ال يزيدك كمااًل.   طريقها، فإليك يا اهلل انحني إكبارًا وا 

عبد مهدي الدكتور: عباس  األستاذاتقدم بالشكر الجزيل واالعتراف بالفضل العظيم إلى 
الشريفي المشرف على هذا البحث، والذي اسأل اهلل العظيم في عاله أن يمده منارة للعلم في عباب 
بحر العلم المتالطم، لنهتدي بنوره ونسترشد بوسع علمه، وان يبقى شعلة وقادة في سبيل العلم ما 

 دام هناك عابر يمشي في هذا السبيل. 

اقشة المتمثلة باألستاذ الدكتور عبد الحافظ سالمة المنإلى لجنة الجزيل أيضًا  واتقدم بالشكر    
على تفرغهما لمناقشة هذا البحث واالطالع عليه واثراءه  صالح عليمات واالستاذ الدكتور

لى جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية إبالمالحظات القيمة ، والشكر موصول 
هذا ونورًا يضيء الظلمة التي  ين كانوا عونًا في بحثبجامعة الشرق األوسط، وشكرًا لجميع الذي

. ونسأل اهلل أن وساندني في عملي، وشكرًا لمن وقف إلى جانبي  العلم كانت تقف احيانًا في طريق
 يجعله نبراسًا لكل طالب علم وأن ينفع به كل سائر على درب العلم. 
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 اإلهداء

 إلى حكمتي .... وعلمي ....

 وحلمي....إلى أدبي ... 

 إلى ينبوع الصبر والتفاؤل واألمل ....

 لو كتبت كل صفحات الدنيا رسالة لكي ...

 لن أعبر عن حبي وتقديري ...

 إلى كل من في الوجود .... أمي الغالية ،،،،

 يا من أحمل اسمك بكل فخر ،،،

 يا من افتقدك منذ الصغر ،،،

 فرقتنا االيام وجمعتنا األحالم ،،،

 مي احالم ،،،يا ليت كل ايا

 يا من أودعتني هلل اهديك هذا البحث 

 إلى روح أبي الطاهرة . 

 إلى من شاركوني رحلة العمر ووجدوا في أخطائي حسنات 

لى من تزهو بهم الحياة وتحلو معهم مرارة االيام   وا 

 أخواتي األعزاء،،،،

 إلى من عّرفت كيف اجدهم وعلموني أن ال أضيعهم أصدقائي ،،،

 وقف إلى جانبي وساندني أهديكم ثمرة جهدي المتواضع ...إلى كل من 
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 قائمة الجداول

 الرقم

 الجدول
 الصفحة الجدول محتوى

ع أعضاء هيئةة التةدسيع ع ةل الجام ةاخ ال ايةة عةص ال اية ة ع ةا  يزتو   1

 حسب الجنع

92 

 05 زع أعراد ال ينة من أعضاء هيئة التدسيع حسب الجام ة والجنع.تو   9

عينةةةة الدساحةةةة حسةةةب متنيةةةراخ الجةةةنع وال  ةةةر  والرت ةةةة  أعةةةرادزع تةةةو   3

 األكادي ية 

05 

)أن اط التفكيةر االحةتراتيجص  إلحت انةقيم م امالخ الث اخ واالتساق الداخ ص  4

هيئةة التةةدسيع ل جام ةاخ ال ايةةة عةص محاعصةةة ال اية ة ع ةةا   ألعضةاء( 

 باحت دام طريقة االخت اس وإعاد  االخت اس. 

09 

  أن اط التفكير االحتراتيجص احت انةقيم م امل االت ساق الد اخ ص  ألب اد  0

 ألفا.-باحت دام م ادلة كرون اخ

03 

الحةت ان   ( Pearsonقيم م امالخ الث  اخ باحت دام م امل است اط بيرحةو ) 6

 إعاد  هندحة ال   ياخ اإلداسية

04 

إعةاد  هندحةة ال   يةاخ اإلداسيةة    إحةت انةقيم م امل االت ساق الد اخ ص  ألب ةاد  7

 ألفا.-باحت دام م ادلة كرون اخ

00 

ال توحةةة اخ الحسةةةابية واالنحراعةةةاخ ال  ياسيةةةة والرتةةةب لدس ةةةة م اسحةةةة  8

سؤحةةاء األقسةةام األكادي يةةة عةةص الجام ةةاخ األسدنيةةة ال ايةةة ألن ةةاط التفكيةةر 

 االحتراتيجص من و هة نصر أعضاء هيئة التدسيع مرت ة تنازلياً.

65 

بُ ةد  ال توح اخ الحسابية واالنحراعاخ ال  ياسية والرتةب والدس ةة لفقةراخ 2

"ن ةةا التفكيةةر التي يصةةص" مةةن و هةةة نصةةر أعضةةاء هيئةةة التةةدسيع عةةص 

 الجام اخ األسدنية ال اية عص ال اي ة ع ا  مرت ة تنازلياً.

69 

ال توح اخ الحسابية واالنحراعاخ ال  ياسية والرتةب والدس ةة لفقةراخ بُ ةد  15

"ن ةةةا التفكيةةةر التجريةةةدة" مةةةن و هةةةة نصةةةر أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدسيع عةةةص 

 الجام اخ األسدنية ال اية عص ال اي ة ع ا  مرت ة تنازلياً.

63 

ال توح اخ الحسابية واالنحراعاخ ال  ياسية والرتةب والدس ةة لفقةراخ بُ ةد  11

"ن ا التفكير الي ولص" من و هة نصر أعضاء هيئة التدسيع عص الجام اخ 

 األسدنية ال اية عص ال اي ة ع ا  مرت ة تنازلياً.

60 

ال توح اخ الحسابية واالنحراعاخ ال  ياسية والرتةب والدس ةة لفقةراخ بُ ةد  19

"ن ةةا التفكيةةةر الت  ي ةةص" مةةةن و هةةة نصةةةر أعضةةاء هيئةةةة التةةدسيع عةةةص 

 الجام اخ األسدنية ال اية عص ال اي ة ع ا  مرت ة تنازلياً.

66 
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ال توحةةة اخ الحسةةةابية واالنحراعةةةاخ ال  ياسيةةةة والرتةةةب لدس ةةةة م اسحةةةة  13

األقسةةام األكادي يةةة عةةص الجام ةةاخ األسدنيةةة ال ايةةة إلب ةةاد إعةةاد  سؤحةةاء 

هندحةةة ال   يةةاخ اإلداسيةةة مةةن و هةةة نصةةر أعضةةاء هيئةةة التةةدسيع مرت ةةة 

 تنازلياً.

68 

ال توح اخ الحسابية واالنحراعاخ ال  ياسية والرتةب والدس ةة لفقةراخ ب ةد  14

ال   يةاخ اإلداسيةة " "عهم إ راءاخ ال  ل اإلداسة عةص وةوء إعةاد  هندحةة 

من و هة نصر أعضاء هيئة التدسيع عص الجام اخ األسدنية ال اية مرت ةة 

 تنازلياً.

62 

ال توح اخ الحسابية واالنحراعاخ ال  ياسية والرتةب والدس ةة لفقةراخ بُ ةد  10

"الجود  عص ووء إعاد  هندحة ال   ياخ اإلداسية " من و هة نصر أعضةاء 

  اخ األسدنية ال اية مرت ة تنازلياً.هيئة التدسيع عص الجام

75 

ال توح اخ الحسابية واالنحراعاخ ال  ياسية والرتةب والدس ةة لفقةراخ ب ةد  16

" تكنولو يا ال   وماخ ووء إعاد  هندحةة ال   يةاخ اإلداسيةة " مةن و هةة 

 نصر أعضاء هيئة التدسيع عص الجام اخ األسدنية ال اية مرت ة تنازلياً.

79 

ال توح اخ الحسابية واالنحراعاخ ال  ياسية والرتةب والدس ةة لفقةراخ بُ ةد  17

" بُ د تحسين إ راءاخ ال  ةل عةص وةوء إعةاد  هندحةة ال   يةاخ اإلداسيةة " 

من و هة نصر أعضاء هيئة التدسيع عص الجام اخ األسدنية ال اية مرت ةة 

 تنازلياً.

74 

واالخت ةةةاس التةةةانص ل ينتةةةين  ال توحةةة اخ الحسةةةابية واالنحراعةةةاخ ال  ياسيةةةة 18

مسةةةتق تين لدس ةةةة م اسحةةةة سؤحةةةاء األقسةةةام األكادي يةةةة ألن ةةةاط التفكيةةةر 

االحتراتيجص عص الجام اخ األسدنية ال اية ت  اً ل تنيةر  ةنع عضةو هيئةة 

 التدسيع.

70 

ال توح اخ الحسابية واالنحراعاخ ال  ياسية لدس ة م اسحة سؤحاء األقسام  12

التفكير االحتراتيجص عص الجام اخ األسدنيةة ال ايةة ت  ةاً األكادي ية ألن اط 

 ل تنير الرت ة األكادي ية ل ضو هيئة التدسيع.

77 

تح يل الت  اين األحادة  إليجاد داللة الفروق بين ال توح  اخ الحسابي ة لدس ة  95

م اسحةةةة سؤحةةةاء األقسةةةام األكادي يةةةة ألن ةةةاط التفكيةةةر االحةةةتراتيجص عةةةص 

األسدنيةةة ال ايةةة ت  ةةاً ل تنيةةر الرت ةةة األكادي يةةة ل ضةةو هيئةةة الجام ةةاخ 

 التدسيع.

78 

ةة اخ الحسةةابي ة لدس ةةة  91 نتةةانا اخت ةةاس هةةيفي  ل  قاسنةةاخ ال  دي ةةة بةةين ال توح 

م اسحةةةة سؤحةةةاء األقسةةةام األكادي يةةةة ألن ةةةاط التفكيةةةر االحةةةتراتيجص عةةةص 

 يةةة ل ضةةو هيئةةة الجام ةةاخ األسدنيةةة ال ايةةة ت  ةةاً ل تنيةةر الرت ةةة األكادي

 التدسيع.

72 

ال توح اخ الحسابية واالنحراعاخ ال  ياسية لدس ة م اسحة سؤحاء األقسام  99

األكادي ية ألن اط التفكير االحتراتيجص عص الجام اخ األسدنيةة ال ايةة ت  ةاً 

 ل تنير ال  ر  ل ضو هيئة التدسيع.

85 
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بين ال توح  اخ الحسابي ة لدس ة تح يل الت  اين األحادة  إليجاد داللة الفروق  93

م اسحةةةة سؤحةةةاء األقسةةةام األكادي يةةةة ألن ةةةاط التفكيةةةر االحةةةتراتيجص عةةةص 

 الجام اخ األسدنية ال اية ت  اً ل تنير ال  ر  ل ضو هيئة التدسيع.

81 

ةة اخ الحسةةابي ة لدس ةةة  94 نتةةانا اخت ةةاس هةةيفي  ل  قاسنةةاخ ال  دي ةةة بةةين ال توح 

كادي يةةةة ألن ةةةاط التفكيةةةر االحةةةتراتيجص عةةةص م اسحةةةة سؤحةةةاء األقسةةةام األ

 الجام اخ األسدنية ال اية ت ً ا ل تني ر ال  ر  ل ضو هيئة التدسيع

89 

ال توحةةة اخ الحسةةةابية واالنحراعةةةاخ ال  ياسيةةةة واالخت ةةةاس التةةةانص ل ينتةةةين  90

مستق تين لدس ة م اسحة سؤحاء األقسام األكادي ية إلعةاد  هندحةة ال   يةاخ 

الجام ةةاخ األسدنيةةة ال ايةةة ت  ةةاً ل تنيةةر  ةةنع اعضةةاء هيئةةة  اإلداسيةةة عةةص

 التدسيع.

84 

ال توح اخ الحسابية واالنحراعاخ ال  ياسية لدس ة م اسحة سؤحاء األقسام  96

األكادي ية إلعاد  هندحة ال   ياخ اإلداسية عةص الجام ةاخ األسدنيةة ال ايةة 

 .ت  اً ل تنير الرت ة األكادي ية ل ضو هيئة التدسيع

80 

تح يل الت  اين األحادة  إليجاد داللة الفروق بين ال توح  اخ الحسابي ة لدس ة  97

م اسحةةة سؤحةةاء األقسةةام األكادي يةةة إلعةةاد  هندحةةة ال   يةةاخ اإلداسيةةة عةةص 

الجام ةةاخ األسدنيةةة ال ايةةة ت  ةةاً ل تنيةةر الرت ةةة األكادي يةةة ل ضةةو هيئةةة 

 التدسيع.

86 

ة اخ الحسةةابي ة ل  اسحةةة نتةانا اخت ةةاس هةةيفي   98 ل  قاسنةاخ ال  دي ةةة بةةين ال توح 

سؤحةةاء األقسةةام األكادي يةةة ل  ةةد " عهةةم إ ةةراءاخ ال  ةةل اإلداسة عةةص وةةوء 

إعاد  هندحة ال   ياخ اإلداسية" عص الجام اخ األسدنية ال اية ت  اً ل تنيةر 

 الرت ة األكادي ية ل ضو هيئة التدسيع.

87 

نحراعاخ ال  ياسية لدس ة م اسحة سؤحاء األقسام ال توح اخ الحسابية واال 92

األكادي ية إلعاد  هندحة ال   ياخ اإلداسية عةص الجام ةاخ األسدنيةة ال ايةة 

 ت  اً ل تنير ال  ر  ل ضو هيئة التدسيع.

88 

تح يل الت  اين األحادة  إليجاد داللة الفروق بين ال توح  اخ الحسابي ة لدس ة  35

األكادي يةةة إلعةةاد  هندحةةة ال   يةةاخ اإلداسيةةة عةةص  م اسحةةة سؤحةةاء األقسةةام

 الجام اخ األسدنية ال اية ت  اً ل تنير ال  ر  ل ضو هيئة التدسيع.

82 

ة اخ الحسةةابي ة ل  اسحةةة  31 نتةانا اخت ةةاس هةةيفي  ل  قاسنةاخ ال  دي ةةة بةةين ال توح 

سؤحةةاء األقسةةام األكادي يةةة ل  ةةد " تكنولو يةةا ال   ومةةاخ عةةص وةةوء إعةةاد  

هندحةةة ال   يةةاخ اإلداسيةةة " عةةص الجام ةةاخ األسدنيةةة ال ايةةة ت  ةةاً ل تنيةةر 

 ال  ر  ل ضو هيئة التدسيع.

25 

قةةةيم م ةةةامالخ است ةةةاط )بيرحةةةو ( بةةةين دس ةةةة  م اسحةةةة "أن ةةةاط التفكيةةةر  39

االحةةتراتيجص"  ودس ةةة م اسحةةة "إعةةاد  هندحةةة ال   يةةاخ اإلداسيةةة " عةةص 

 صر أعضاء هيئة التدسيعالجام ة األسدنية ال اية من و هة ن
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 الملحقاتقائمة 

 الصفحة ال حتوى الرقم

 121 إحت انة التفكير االحتراتيجص بصوستها األولية  1

 121 إحت انة إعاد  هندحة ال   ياخ اإلداسية بصوستها األولية 2

 132 قان ة بأح اء محك ص أداتص الدساحة  3

 131 إحت انة التفكير االحتراتيجص بصوستها النهانية   4

 131 إحت انة إعاد  هندحة ال   ياخ اإلداسية بصوستها النهانية 5

كتةةات تسةةهيل مه ةةة مو ةة  مةةن  ام ةةة اليةةرق األوحةةا  1

 ل ت  يم ال الص و ال حث ال   ص. 
131 

كتات تسهيل مه ة مو   من وزاس  الت  يم ال الص وال حث  1

 ال   ص إلل  ام ة الزيتونة. 
141 

كتات تسهيل مه ة مو   من وزاس  الت  يم ال الص وال حث  8

 ال   ص إلل  ام ة ال تراء.
141 



 

 
 ل

ممارستتهم رؤساء األقسام األكاديمية ألنماط التفكير االستتراتيجي وعالقتهتا بدرجتة  ممارسة درجة
 إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان

 إعداد
 هالعود احمد خلف زبيدة

 إشراف
 عباس عبد مهدي الشريفي الدكتور األستاذ

 الملخص

ف إلدد  درجددة ممارسددة رؤسدداء األقسددام األكاديميددة ألنمدداط التفكيددر هددد    فت الدراسددة التعددر 

االستراتيجي وعالقتها بدرجة ممارستهم إلعادة هندسدة العمليدات اإلداريدة فدي الجامعدات األردنيدة 

نددت وقددد الخاصددة فددي العاصددمة عمددان   ( عضددو هيئددة تدددريس  تددم 245مددن  الدراسددة  عينددةتكو 

ولجمدع بياندات الدراسدة  والعينة العنقودية العشوائية  الطبقية العشوائية النسبية  بالطريقة ماختياره

اُستخدمت أداتان: األول  لقياس ممارسة األقسدام األكاديميدة ألنمداط التفكيدر االسدتراتيجي  والثانيدة 

ة في لقياس ممارسة  رؤساء األقسام إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية الخاص

 عمان. 

 ما يأتي :  ك  وكانت النتائج لتأكد من صدق األداتين وثباتهماوقد تم ا 

   أن درجددة ممارسددة رؤسدداء األقسددام األكاديميددة فددي الجامعددات األردنيددة الخاصددة ألنمدداط

  إذ بلد  المتوسدط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس التفكير االستراتيجي كانت مرتفعة

 (.1958ف معياري  ( بانحرا5992الحسابي  

  أن درجددة ممارسددة إعددادة هندسددة العمليددات اإلداريددة لددد  رؤسدداء األقسددام األكاديميددة فددي

( بددانحراف 5979الجامعددات األردنيددة الخاصددة كانددت مرتفعددة  إذ بلدد  المتوسددط الحسددابي  

 .( 1995معياري  

    1915عدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائياً عنددد مسددتو≥α ) درجددة ممارسددة رؤسدداء فددي

قسددام األكاديميددة ألنمدداط التفكيددر االسددتراتيجي فددي الجامعددات األردنيددة الخاصددة تعددز  األ

 ".الرتبة األكاديمية"و ""الجنس يلمتغير



 

 
 م

  1915 ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو  وجددود فددروق≥α  ) درجددة ممارسددة رؤسدداء فددي

تعددز  األقسددام األكاديميددة ألنمدداط التفكيددر االسددتراتيجي فددي الجامعددات األردنيددة الخاصددة 

 . سنوات"5و" أقل من  سنوات" 11إل  اقل من  5"من  تيالخبرة ولصالح فئلمتغير 

    1915عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستو≥α بين المتوسطات الحسابية لدرجدة )

اء األقسام األكاديمية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنيدة ممارسة رؤس

 "." و "الرتبة االكاديمية" و "الخبرة "الجنس اتالخاصة تعز  لمتغير

   1.11 وجود عالقة ارتباطيه إيجابية دالدة إحصدائياً عندد مسدتو≥α)  بدين الدرجدة الكليدة

"إعدادة هندسدة  االسدتبانةوالدرجدة الكليدة وابعادها "ألنماط التفكير االستراتيجي"  ةاإلستبان

 . وابعادها العمليات اإلدارية"

 يااة أنمدداط التفكيددر االسددتراتيجي  إعددادة هندسددة التفكيددر االسددتراتيجي  :  الكلمااات المفتاحة

 العمليات اإلدارية  الجامعات األردنية الخاصة. 
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Abstract 

 This study aimed at finding out the degree of practicing strategic 

thinking patterns by academic department heads and its relation to the 

degree of their practicing reengineering of administrative processes in 

Jordanian private universities in the capital of Amman. The sample of the 

study consisted of (246) faculty staff members , who were drawn from the 

study population by using proportional stratified random sample. Tow tools 

were used to collect data. The first was to measure strategic thinking 

patterns practiced by department heads . The second was to measure the 

degree of practicing reengineering of administrative processes, by 

department heads in Jordanian private universities in the capital of Amman 

Validity and reliability of the two tools were assured. The findings of the 

study were as the following;  

- The degree of practicing strategic thinking patterns by academic 

department heads in Jordanian private universities, was high from 

teachers' point of view. The mean was (3-92) with a standard 

deviation of (0.38). 

- The degree of practicing reengineering of administrative processes 

by academic department heads in Jordanian private universities was 

high from teachers' point of view. The mean was (3.79) with a 

standard deviation of (0-95).  



 

 
 س

- There were no significant differences at (5.50≥α  )  in the degree of 

practicing strategic thinking patterns by academic department heads 

in Jordanian private universities attributed to sex and academic rank 

variables.  

-  There were no significant differences at (5.50≥α  )  in the degree of 

practicing strategic thinking patterns by academic department heads 

attributed to experience variable, in favor of the categories : (from 5 

to less than 10 years) and (Less than 5 years). 

- There were no significant differences at (5.50≥α  )  in the degree of 

practicing reengineering of administrative processes by academic 

department heads in Jordanian private universities attributed to sex, 

experience and academic rank.  

- There was a positive significant  correlational relationship at (5.50≥α )

 between the total score of strategic thinking patterns questionnaire, 

and its dimensions and the total score of reengineering of administ-

rative processes questionnaire and its dimension.  

Keywords : Strategic thinking , Strategic thinking patterns, Reeng-

ineering of administrative processes, Jordanian private universities.   
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خلفية الدراسة وأهميتها 
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 الفصل األول

 الدراسة وأهميتهاخلفية 

 : مقدمة

  وتأمين حياة اإلنسانف األساسي من كل تقدم علمي هو تذليل الصعاب التي تواجه إن الهد  

الذي سع  إليه العلماء لتحقيقه من خالل المخترعات  ذاتهأكثر رخاء وسعادة لهم وهو الهدف 

 ييرس خمحصلة جهود متصلة وأفكار وتطبيقات متتالية  فكأنما هي بناء شامالتي ُتعد   الجديدة

أحدهم لبنته األول  ثم تتابع السواعد لترفع جدرانه العالية  وتنعم األجيال الجديدة بما أبدعه السلف 

 الرحيبة. من منجزات في ساحة الحياة 

أهم وسائل صنع المعرفة والتقدم وسيبق   منالميداني   مالبحث العلمي  سواء النظري أ ويعد  

  األكاديميةاإلستراتيجية عل  ارض الواقع  من خالل تبني المنهجية  الخططالوحيد لوضع  الخيار

سارعت الخط   ق بركب األمم التياحلليتم ا  حت  األكاديميةواالعتماد عل  البحوث والدراسات 

 والتميز في مجال البحث العلمي.  نحو الرياده

تطور حضاري تربوي  وكل تطوير للتعليم قوامه تطوير  أيالتطور اإلداري لب  يعد  و

إدارته اإلستراتيجية السليمة  لتطوير نظم تربوية تقوم عل  أسس علمية وفنية لتنظيم االحتياجات 

األمثل لجميع اإلمكانات المتاحة من اإلمكانات البشرية  رللعملية التعليمية في ضوء االستثما

 (. 2117والمادية والفنية المتاحة لتحقيق األهداف المرسومة لها مخلوف  

ممكن من خالل  األردنتعليم في العاني منها يالتي  للمشكالتالحلول الالزمة  إيجاد نإ

التخصصات األكاديمية المهنية والتقنية عداد الطلبة في البرامج األكاديمية وزيادتها في أخفض 

وكذلك من خالل بناء جسور الثقة بين القطاعين العام والخاص وتحويل نتائج البحوث والدراسات 

لصالح المجتمع وزرع ثقافة البحث العلمي وربطها بالتعليم وتطوره وبناء شراكة بين الجامعات 

تها االقتصادية والمهنية وقيام الجامعات والحكومة والمؤسسات الوطنية في خططها واستراتيجيا

بوضع خطط إستراتيجية توضح بها أهدافها وطموحاتها والعمل عل  تنفيذها خالل فترة زمنية 

 . (2016 الليمون  محددة
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الفلسفية كرد فعل أحدثته األوساط البحثية والتي  ومنطلقاتهظهر مفهوم التفكير اإلستراتيجي 

ألسلوب التخطيط االستراتيجي ومد  فاعليته في بلوغ  اإلستراتيجيةت في استخدامات اإلدارة يلق

خالل  اإلعمالغايات المنظمة   إذ كان مفهوم التخطيط اإلستراتيجي شائعاً عند الباحثين في إدارة 

المكثفة  االختباراتمنتصف الستينيات  ومنذ ذلك الحين خضع مفهوم التخطيط اإلستراتيجي إل  

لم يجدوا ضالتهم المنشودة في تطبيقاته عل  ارض الواقع. وبدأ البحث  إذين من الباحثين والمختص

تطبيقاتها وبما يخدم التوجيهات واألوهام التي اكتفت  األخطاءبديل يتجاوز  أسلوب فياثر ذلك  نع

 .(2009في المنظمة  الدوري  وصالح  اإلستراتيجية

طلق التفكير االستراتيجي عل  نوع محدد من التفكير له خصائصه وسماته التي يتميز بها  ويُ 

هو المصطلح األكثر مالءمة  يجياالسترات( إل  أن التفكير Liedtk,1998ليدتكا   أشارتفقد 

من معطياته وصوالً إل  رسم صورة مستقبلية  واالستفادةوفقاً لمتطلبات الحاضر  الستخدامه

 للمنظمة. 

تقليد للماضي مستندة إل  ذي  عو هذا المفهوم إل  تصميم قواعد وأفعال عل  نحو جديدويد  

القائل بأن المستقبل غير منفصل عن  لالتجاهقاعدة معرفية مهيأة لهذا الغرض وهذا ما يقف مضاداً 

 تيجيةإسترا الماضي والحاضر وفي هذا اإلطار فإن صلة التفكير االستراتيجي باإلبداع يطلق عليها

مة ظالتفكير اإلبداعي ما يسم  بالتموضع اإلستراتيجي للمن أوجهالخيال اإلبداعية ومن 

 .(2002 يونس 

 والتغيير بالتحدي يتميز المؤسسة تواجه مواقف لتحليل أسلوبا االستراتيجي التفكيريمثل و

 بمسؤولياتها وقيامها المنظمة بقاء لضمان االستراتيجي التصور خالل من معها والتعامل

 برهنت فقد باالقتدار  المنظمة تتمتع أن اجل ومن ومستقبال  حاضرا  واألخالقية االجتماعية

 ويتطلب التفكير  ذلك نتاج هو ووحدتها المؤسسة أقسام استراتيجيات تطوير أن عل  بالتجار

 في الخطيرة المشكالت  أحد تشكل التي الضرورية المعلومات معرفة العليا اإلدارة امتالك األمر

 أدوات من باالستفادة عنها اإلجابة تمت إستراتيجية تساؤالت إثارة في ذلك ويتجل  المؤسسات  حياة

 (. 2009 سالم   االستراتيجي التحليل

ومن اجل بلورة اتجاهات مستقبلية ناجحة ومتميزة   ولضمان انجاز األهداف   ال بد من 

والظروف  األسباباعتماد مدخل التفكير االستراتيجي من قبل المنظمات التربوية   وهذا ما يبرر 

وجوداً متميزاً  أخر إل  فشل بعض المنظمات وتعثرها  في حين حققت منظمات  أدتي تال
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إليجاد تلك المنظمات  ةمتلكها قاديقدرات والمؤهالت التي مالً عن الضنظيمية واسعة فوامتدادات ت

مستقبل رة اإلستراتيجية عل  دراسة اإلدا أبعادالمزايا التنافسية وإدامتها بشكل مستمر. وترتكز 

المرغوبة  األهدافمات التربوية والصيغة أو اآللية التي يتم من خاللها الوصول إل   ظالمن

  (2000حسيني   ال

إن إعداد القادة التربويين ال بد أن يكون أثره واضحاً في رؤيتهم القيادية ومستو  تفكيرهم 

قدرة القادة عل  اتخاذ القرار م االستراتيجي من ناحية وفي سلوكهم القيادي الذي تنطوي عليه

 (. 1996األنسب لمواجهة المواقف التربوية المختلفة من ناحية أخر   الشيمي 

أن التفكير االستراتيجي قناة فكرية تبث وتستقبل صوراً وأفكاراً إل  ( 2010الشهري   أشارو

تتناسب مع الهدف المنشود  وال تلتقط الصور واألفكار المرسلة من قبل أقنية فكرية أخر  ترهق 

جمة الذهن وتشوشه وتقلل سرعته وفاعليته  إال ما كان منها متعلقاً بالموضوع   وهو تركيبة نا

عن حسن توظيف الحدس واإلبداع في رسم التوجيهات اإلستراتيجية للمنظمة  لالستفادة من 

 معطيات الحاضر في صورة للمستقبل من اجل الوضع التنافسي للمنظمة. 

 إعادةعل   يركز وهو التطوير  مداخل أحد اإلدارية العمليات هندسة إعادة مفهوم ويعد

 للنظم  وكذلك المضافة  القيمة وذات اإلستراتيجية اإلدارية للعمليات والجذري السريع التصميم

 ويركز المؤسسة  في اإلنتاجية وزيادة اإلدارة تحسين بهدف التنظيمية  والهياكل والسياسات 

 تطوير أجل من المؤسسة عمليات في ذريجال التغيير عل  اإلداريةالعمليات  هندسةإعادة  أسلوب

 ( .2000 القريوتي . بفاعلية األهداف تحقيق بهدف يفهاوك كمها في اإلنتاجية

اإلدارية بالتخلص من طرقها العمليات هندسة أسلوب إعادة المنظمات التي تبنت قامت 

القديمة في معالجة األمور  وبدأت بفكر ورؤ  جديدة وحققت نجاحات كثيرة وتحسينات لألداء في 

الذي حفز عل  االقتراب من هذا المدخل  مؤسسات األعمال والخدمات والتعليم   األمر 

  (.2003واستخدامه في المنظمات التعليمية في تحسين أدائها   حلمي 

إدارة العمليات داخل اإلدارية بالتكامل الوظيفي وذلك من خالل العمليات هندسة إعادة وتهتم 

ين ذوي مهارات مجموعة من العامل ةطاالمنظمة التي ترتكز عل  حاجات العمالء الخارجيين بوس

متنوعة ويعملون معاً من اجل انجاز مهمة محددة وباستخدام المعلومات المناسبة التي يحتاجونها 

 (.DavnePort,1992أي أن الهندسة اإلدارية تهتم بالتكامل األفقي للوظائف داخل المنظمة  
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 والفنية التنظيمية المتغيرات بين التناغم إيجاد من بد ال اإلدارية الهندسة عمليات ولنجاح

 في المؤسسة التربوية عليه تعتمد الذي البشري العنصر في توافرها الواجب للصفات والسلوكية

 والمعارف المقدرات في تغيير إلجراء حاجة هناك تكون الحاالت معظم وفي المتغيرات  هذه تنفيذ

 ربيعي   اإلدارية للهندسة تخضع التي المواقف جميع في بفاعلية العمل لتنفيذ واالتجاهات

2007.) 

 تفكير أي يحبط ال حت   له العليا اإلدارة تبني يتطلب ةياإلدار هندسةال إعادة أسلوب ونجاح

 جذرية تغييرات حداثإ إل  تسع  والتي الشخصية االهتمامات أو البيروقراطية خالل عادي غير

 ليقوم وذلك  ومتطلباته العصر هذا واقع مع لتتناسب المنظماتفي  هوطرق العمل أساليب في

  إليها ويتطلع المستفيد يريدها التي الصحيحة بالطريقة والمفيدة الصحيحة األعمال بإدارة نوالعامل

 عل  المنظمات تساعد التي الحديثة اإلدارية األساليب كأحد اإلدارية الهندسة اهمية تبرز وهنا

 القابعة لمنظماتل فيه مكان ال عهد فيوتطلعاتهم  المستفيدين رغبات وتلبية المتغيرات هذه مواجهة

  (.2015 كردي   اإلدارية والبيروقراطية الروتين ظل في

ونتيجة للمشكالت والصعوبات والتحديات التي تواجهها المنظمات التربوية في األردن أصبح 

ماً عليها اتخاذ الترتيبات المطلوبة لمواجهة هذه التحديات فهي مطالبة بضرورة تطبيق أسلوب الز

اإلدارية داخل مؤسساتها التعليمية للتخلص من النمط التقليدي في التخطيط العمليات هندسة إعادة 

 (. 1997النمو  عبد المحسن  ولضبط 

 جودة لضمان فيها واإلداريين لتدريسا هيئة أعضاءرؤساء األقسام و عل  الجامعات وتعتمد

عل   تطوير عملية ألي أساساً  أصبحت مهاراتهم وتنمية تفكيرهم تطوير فان ولذا الجامعي  التعليم

 . األردن في مستو  التعليم العالي

  الدراسة كلةمشة 

إن المجتمعات المتقدمة واآلخذة في التقدم تسع  دائماً إل  إعادة تشكيل العقول وممارسات 

األداء الوظيفي في الجامعة من ف (.2117الحياة سواء أكانت اليومية أم المهنية حنفي  ورشاد  

المتغيرات المهمة التي تنعكس عل  جودة التعليم الجامعي  ومن هنا فال بد من قياس مخرجات 

 ابتداءً   نظام الجامعي كافةالل  مكونات إالتعليم الجامعي لمعرفة مستو  األداء  وأن يمتد القياس 

التقييم ليصل  رالوظيفية. لذا سيستممهماتهم من العاملين لمعرفة مد  فاعليتهم وتحديدها في أداء 
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تحقيق  اتقع عل  عاتقه مهمريس في الجامعة  ذلك العضو الذي تإل  قياس أداء عضو هيئة التد

لقيام بتنفيذ رؤ  الجامعة التي ينتمي إليها  ومن ثم فإن المد  الذي يتمكنون بموجبه من ا أهداف

  اهاتمهم أداءالجامعات وخططها وبرامجها  مرتبط بكفاءة هذه الفئة من العاملين وفاعليتها في 

ويعد رئيس القسم األكاديمي قائداً  .وتمثل بالتالي كفاءة الجامعة وفاعليتها بوصفها نظاماً متكامالً 

كون حلقة وسطية من حلقات اإلدارة إدارياً وتعليمياً وزميالً  غير أنه بحكم موقعه ينبغي أن ي

  وهو نفيذ تعليمات اإلدارة بشأنهالجامعية  ومسؤوالً تجاهها عن تسيير أمور القسم  وضبطها وت

 (. 2111المختلفة.  الصرايرة  األكاديميةيمثل أعضاء قسمه تجاه اإلدارة العليا  وفي المجالس 

واألزمات عل  مستو  التعليم العالي في األردن سواء  توفي ظل تفاقم العديد من المشكال

 ربين الجامعات والمجتمع المحلي  تبدو الحاجة ملحة لحوار جاد وعميق ومستم مداخل الجامعات أ

بين كافة المعنيين بالمسألة  فال بد من االستماع لرؤساء الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية 

والطلبة وقادة المجتمع المحلي وأعضاء مجالس األمناء وأخيراً أولياء أمور الطلبة وذلك إلخراج 

ع في الجامعات من حالة األزمة واإلحتقان والنهوض بمستو  التعليم. فالحوار ومشاركة الجمي

الجامعات الرسمية والخاصة وتخرج بتوصيات جميع التفكير في إيجاد آليات مشتركة تخص 

وقرارات موحدة حول مشكالت التعليم العالي في األردن هي مسؤولية وطنية وواجب أخالقي من 

 مشكالت التعليم اجل تحقيق الفائدة المرجوة فهذا الحوار ليس أال بداية التغيير نحو األفضل 

 التحديات أبرز حول واضح تصور أو عمل خطة وضع أجل من وذلك. (2118الي الع

 التحديات  هذه لمواجهة المقترحة األكاديمية الحلول وأبرز الجامعات منها تعاني التي توالمشكال

 التأجيل أن ذلك الواقع أرض عل  وترجمته الحلم هذا بتحقيق للشروع حان قد الوقت أن شك فال

 انعزال من زيديو يوم بعد يوماً  متعذراً  أمراً  الجهود توحيد من جعليو اإلمكانيات من يضعف

 .المجتمع عن الجامعات

 تطور مواكبة من خاص بشكل العالي التعليم ومؤسسات عام بشكل التعليم لمؤسسات بد ال لذا

 ابظله لقيتو المؤسسات هذه في اإلداري العمل مسيرة تدعم إدارية مداخل وتبني اإلداري الفكر

 اإلدارية العمليات هندسةإعادة  بدراسة االهتمام جاء هنا ومن مباشر  بشكل التعليمية العملية عل 

 المؤسسات في أهميتها وتتضح اإلداري  العمل بيئة تشكل التي الحديثة المداخل من تعد التي

 والتطوير التعليم  منظومة في والتعليم والتدريس الخدمات عمليةوتصميم  إعادة خالل من التربوية

 .المجتمع وتوقعات العالمية  والمنافسة التعليم  وتكلفة التكنولوجي 
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(  ودراسة الشهري 2115الشديفات والحراحشة  لقد أوصت دراسات سابقة مثل دراسة 

( بإجراء دراسة مماثلة في أنماط التفكير االستراتيجي وتذليل 2118(  ودراسة الفواز  2111 

التفكير االستراتيجي في المنظمات والمؤسسات التعليمية. أنماط التي تعيق عملية تطبيق  المشكالت

بإجراء  (2115دراسة الحنتولي و ( 2111ودراسة حنون   (2115الديين   ةكما أوصت دراس

دراسة مماثلة في مجال أسلوب الهندسة اإلدارية تتناول متغيرات غير التي تم تناولها في تلك 

  الدراسات وعل  مراحل دراسية أخر .

رؤساء األقسام  ممارسة درجة ال  التعرف في الدراسة مشكلة تمثلت سبق ما ضوء وفي

ممارستهم إلعادة هندسة العمليات اإلدارية األكاديمية ألنماط التفكير االستراتيجي وعالقتها بدرجة 

 . في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان

  وأسئلتها الدراسة هدف

رؤساء األقسام األكاديمية ألنماط التفكير  ممارسة جةدر   إل  فالتعر   إل  الدراسة هذه فتهد  

اإلدارية في الجامعات األردنية جة ممارستهم إلعادة هندسة العمليات االستراتيجي وعالقتها بدر  

 :  اآلتية األسئلة عن اإلجابة خالل من وذلك   الخاصة في العاصمة عمان

 الخاصة األردنية الجامعات في األكاديمية األقسام رؤساء ممارسة جةدر   ما:  األول السؤال

 ؟ التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من االستراتيجي التفكير ألنماط

 درجة في  (α≤1915  مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل:  الثاني السؤال

 الخاصة األردنية الجامعاتفي  االستراتيجي التفكير ألنماط األكاديمية األقسام رؤساء ممارسة

 ؟الخبرة ألعضاء هيئة التدريسو األكاديمية والرتبة الجنس : لمتغيرات تعز 

 درجة في  (α≤1915  مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل:  الثالث السؤال 

 الخاصة األردنية الجامعات في اإلدارية العمليات هندسة عادةإل األكاديمية األقسام رؤساء ممارسة

 التدريس؟ هيئة عضاءأل والخبرة   ةوالرتبة األكاديمي الجنس : لمتغيرات تعز 

 الخاصة األردنية الجامعات فيرؤساء األقسام األكاديمية  ممارسة جةدر   ما:  الرابع السؤال

 ؟ التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة منإلعادة هندسة العمليات اإلدارية 
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  (α≤1915  مستو  عند إحصائية داللة ذات هرتباطيا عالقة هناك هل:  الخامس السؤال

 األردنية الجامعات في االستراتيجي التفكير ألنماط األكاديمية األقسام رؤساء ممارسة درجة بين

 ؟ اإلدارية العمليات هندسة ممارستهم إلعادة ودرجة الخاصة

  الدراسة أهمية

 االستراتيجي التفكيرأنماط ب والمتعلقة تناولتها التي الموضوعات في الدراسة هذه أهمية تكمن

 : من لكل الفائدة تحقق أن ويمكن اإلدارية  العمليات هندسة وإعادة

 التفكير مفهوم لتوضيح وذلك األردن  في الخاصة الجامعات في األكاديمية األقسام رؤساء -

 اإلداري الفكر في بهما العمل ومعطيات اإلدارية العمليات هندسة وإعادة وأنماطه االستراتيجي

 . الحديث

 األردنية الجامعات في القرار لمتخذي مهمة ستكون الدراسة هذه نتائجيمكن أن تكون  -

 . إعادة هندسة العمليات اإلدارية مفهوم خالل من الخاصة

 رؤساء اختيار في الخاصة األردنية الجامعاتفي  نالمسؤولينتائج هذه الدراسة  تفيد أن يمكن -

 .األكاديمية أقسامهم تطوير عل  يعملوا لكي ياءكفاأل األقسام

 حول األردن في التربوية اإلدارة مجال في الباحثين تفيد أن الدراسة هذه لنتائج يمكن -

 تكون أن يمكن. وبذلك اإلدارية العمليات هندسةإعادة و االستراتيجي التفكير أنماط موضوعي

 نظري أدب من توفره بما أخر  دراسية مراحل في ودراسات ألبحاث منطلقاً  الدراسة هذه

 .البيانات لجمع وثباتهما صدقهما من التأكد تم وأداتين صلة ذات سابقة ودراسات

 وجه عل  األردنية والمكتبة عام  بشكل العربية المكتبة تثري أن الدراسة هذه من يؤمل -

 .الالحقة دراساتهم في الباحثين يفيد تربوينظري  بأدب التحديد

قلة المراجع العربية المناسبة التي توضح أساليب مناهج وآليات تطبيق مفاهيم إعادة هندسة  -

 العمليات اإلدارية.

 التفكير بين للعالقة جديد ومجتمع جديد  ميدان في مهمة إضافة بمثابة الدراسات هذه تعد -

 من دراسة أي  ةالباحث علم حد عل  تجر  لم إذ اإلدارية العمليات هندسة وإعادة االستراتيجي

 .األردن في النوع هذا
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   الدراسة لحاتطمص
 

 

 وعل  وإجرائياً  مفاهيمياً  تعريفها تم التي المصطلحات من عدد عل  الدراسة هذه اشتملت

 :  اآلتي النحو

 القضايا تحديد كيفية في للتفكير وثراء إبداعاً  أكثر طريق هو:  االستراتيجي التفكير

 استمرارية يكفل بما معها التعامل وكيفية المنظمة تواجه التي والتهديدات والفرص المستقبلية

 (. 1992 إدريس  وتطورها  المنظمة

 لحظة القائد يستخدمها التي والمعرفية العقلية العمليات تلك هو:  االستراتيجي التفكير نمط

 الحالة استحضار البعد هذا مع التعامل ويتطلب قرارات  اتخاذ تستوجب التي المشكالت إل  النظر

 ( .2002 محمد     متناهية بدقة القائد جههاواي التي الفعلية

 األقسام رؤساء عليها حصل التي بالدرجة إجرائيا االستراتيجي التفكيرنمط  ويعرف

 ةإستبان فقراتعن  التدريس هيئة أعضاء استجابة خالل من الخاصة الجامعات في األكاديمية

 . المستخدمة في هذه الدراسة االستراتيجي التفكير

 

أنماط تم تعريفها أما أنماط التفكير اإلستراتيجي التي حددت في هذه الدراسة فهي أربعة 

 .(2115مفاهيمياً عل  النحو اآلتي :  يونس 

 معتمداً  للمشكلة العام اإلطار بتحديد التفكير من النمط هذا يهتم : الشمولي التفكير نمط -1

 أطر صياغة عن فضالً  المشكلة  في المؤثرة العوامل أولويات تحديد في المتراكمة الخبرة عل 

 . المستهدفة النتائج

 بالمشكلة  المحيطة العوامل بحصر يهتم الذي التفكير به يقصد : التجريدي التفكير نمط -2

 . للقائد مجرد تفكير عن اً صادر النمط هذا في القرار ويكون

 أول  كمرحلة الممكنة النتائج يحدد الذي التفكير نمط به يقصد : التخطيطي التفكير نمط -5

 تحديد في المرونة لعنصر ويسمح النتائج  تلك إل  الوصول مستلزمات تهيئة ثم التفكير في

 .           القرار اتخاذ ألغراض حصرها المراد األهداف أو المعلومات ومصادر األسباب

 تحليالً  اإلداري الموقف تحليل عل  القائم التفكير به يقصد:  التشخيصي التفكير نمط -4

 . المرن غير االستراتيجي البديل اختيار ثم ومن دقيقاً 
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د عينة افرأالدرجة التي حصل عليها هذه األنماط األربعة فهو : يف اإلجرائي لالتعرة  أما

الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة من خالل إجاباتهم عن الفقرات 

 الخاصة بكل نمط. 

 

 العمليات تصميم وإعادة واألساسي المبدئي التفكير إعادة"  : اإلدارية العمليات هندسة إعادة

 معايير في تدريجية هامشية وليس فائقة  جوهرية تحسينات تحقيق بهدف جذرية  بصفة اإلدارية

 ( . 224: 2006 رفاعي "    والسرعة والخدمة والجودة التكلفة: مثل الحاسمة اإلدارة

 في األكاديمية األقسام رؤساء عليها حصل التي بالدرجة إجرائيا المصطلح هذا فويعرة 

 العمليات هندسة إعادة إستبانة فقراتل التدريس هيئة أعضاء استجابة خالل من األردنية الجامعات

 .وتم استخدامها في هذه الدراسة بتطويرها ةالباحث تقام التي اإلدارية

 

  الدراسة حدود
 األردن في الخاصة الجامعات في العاملين التدريس هيئة أعضاء عل  الدراسة هذه اقتصرت

 ( 2018  ـ2017  الدراسي العام من األول الدراسي الفصل خالل

 

  الدراسة محددات

 وثباتهما  البيانات لجمع المستخدمتين األداتين صدق بدرجة الحالية الدراسة نتائج تتحدد

 منه سحبت الذي الدراسة لمجتمع العينة تمثيل ومد   وموضوعيتهم العينة أفراد استجابات ودقة

 .وأن تعميم النتائج ال يتم إال عل  المجتمع الذي سحبت منه العينة والمجتمعات المماثلة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة 
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري األدب

 

التفكيدر أنمداط المتعلدق بمتغيدري الدراسدة والمتمثلدين ب النظري األدب عل  الفصل هذا شتملا

 الحالية الدراسة لموقع عرض مع السابقة والدراساتاالستراتيجي وإعادة هندسة العمليات اإلدارية 

 . لذلك عرض يأتي وفيما. العربية واألجنبية ذات الصلة  السابقة الدراسات من

 

 النظري األدب:  أوالا 

عادة هندسة إالتفكير االستراتيجي و أنماط النظري محورين رئيسين هماتناول األدب 

 : العمليات اإلدارية وعل  النحو اآلتي

 وتم التطرق فيه إل  الموضوعات اآلتية: : االستراتيجي التفكير  1) 

 

 : االستراتيجي التفكيرنشأة 

البدائي الذي ساد هي: التفكير  خالل تاريخها الطويل ثالثة أنواع من التفكيرالبشرية  تعرف

قروناً طويلة  معتمداً عل  الخرافة والتنجيم  إل  التفكير العلمي الذي بدأت مالمحه في التشكل في 

القرن السابع عشر  والمعتمد عل  مناهج البحث العلمي  ثم انتقل التفكير البشري منذ الربع االخير 

بوصفه نهجاً جديداً قائماً عل  مجموعة من األطر من القرن العشرين إل  التفكير االستراتيجي 

النظرية التي تقوم عل  معطيات الواقع وذلك إلحداث نقلة نوعية في اساليب التفكير نهجاً وتطبيقاً 

 (. 2011:26 الحاج محمد 

 أكاديمي إطار في االستراتيجي التفكير مفهوم وضع (Minzbeing,1994  جمينزبن أستطاع

 التفكير أنإل   أشار فقد.  األخر  المصطلحات مع حدوده ووضع وأبعاده غاياته وحدد واضح

 عنه وينجم  إعادة هندسة العمليات اإلدارية بمعالجة يهتم للتفكير  خاص طريق هو االستراتيجي

 رسم في واإلبداع الحدس توظيف عن ناجمة تركيبية عملية خالل من للمنظمة  متكامل منظور

 . اإلستراتيجية التوجهات

أن التفكير ( Kakabadse & Vinnicombes,1981  وأوضح كاكابادس وفينكومبس

االستراتيجي  إحساس وفهم( يعتمد ثالثة مخارج هي: العوامل المؤثرة في اإلستراتيجية 

درجة بوعناصرها الرئيسة ومداخل صياغتها  ومن ثم التفكير بتحقيق ربط هذه المخارج المحددة 
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 عن دعوتهم ربط التفكير االستراتيجي بأمد دورة حياة المنظمة مالءمة اإلستراتيجية  فضالً 

  ة.لحوالتحول من مرحلة إل  مر

 قدراتمال توافر إل  يشير االستراتيجي التفكيربأن "( 111: 2111وأوضحت الهاشم  

 عل  قدرةمالب صاحبه يمد بحيث اإلستراتيجية اإلدارة تاممه الفرد لممارسة الالزمة والمهارات

 إمكانية مع الدقيقة  المستقبلية التنبؤات بإعداد والقيام  وتحليلها المختلفة البيئة عناصر فحص

 ال االستراتيجي فالتفكير  التطبيق ظروف مع المتكيفة القرارات واتخاذ االستراتيجيات صياغة

 تطوير لغرض نوعية مناظرات استخدام هو وإنما سيحدث  الذي ما اكتشاف مهارة عل  يقتصر

 . جديدة أفكار

أسلوب الرؤ  المتعددة الزوايا والتي تحتاج إلعادة النظر  بأنه االستراتيجي التفكير فويعر    

في إدراك الماضي والتطلع إل  المستقبل وإدراكه  حيث يعمل عل  توظيف االستدالل التجريدي 

يدرك قدرات من اجل فهم حقائق األمور بكل واقعية  وقد يوصف بأنه تفكير تفاؤلي إنساني 

 .(2111،15اإلنسان وطاقاته ويؤمن بها  خليف  

 التفكير االستراتيجي : مفهوم

 من ولونؤالمس خالله من يتمكن الذي األسلوب ذلك":  بأنه( 2010:45  الشهري فةعر  

 إل  األزمات ومواجهة اإلجرائية واألنشطة اإلدارية العمليات من االنتقال من بداية المنظمة توجيه

 البيئة في المطلوب التغيير خدمة عل  القادرة والعوامل الداخلية للعوامل مختلفة رؤية تكوين

 مركزة أساسية بصورة ةنظممال إلمكانيات ممكن استخدام أفضل النهاية في يتضمن بما المحيطة

 ."للماضي إهمال دون المستقبل عل 

فهبينما  يركز اهتماماته عل  ( بأنه: اسلوب خاص للتفكير  Fairholm,2009فيرهولم   عر 

معالجة الرؤ  المستقبلية عن طريق تركيبة بنائية ناجمة عن حسن توظيف اإلبداع ضمن 

 التوجيهات اإلستراتيجية. 

 والطروحات الرؤ  مختلف توحيد عل  قدرةمال:  بأنه(  2010   عابد فةعر  في حين 

 المعلومات وتقييم والمستقبل  والحاضر الماضي االعتبار في األخذ مع والمفقودة  الغامضة

 .منظمة وأخالقية وإبداعية وحيوية عملية مناظير خالل من والمخرجات

ف  للتفكير في كيفية الرؤية المستقبلية  اإلبتكاريةالطريق  بأنهالتفكير االستراتيجي وعر 

للقضايا المتوقعة والتنبؤ بالفرص والتهديدات التي يمكن أن تواجهها المؤسسة التعليمية  وتصور 

ونمو المؤسسة  هالل   تهاستمرارياوونموها  تقبلي للتعامل معها بما يضمن بقائهاناريو المسيالس

2008 .) 
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المنظمة يتميز بالتحدي والتغير  والتعامل  هاواجهتحليل مواقف ت أسلوبف "بأنه كما عر  

 االجتماعيةمعها من خالل التصور االستراتيجي لضمان بقاء المنظمة وارتقائها بمسؤولياتها 

 (.2003 خالقية حاضراً ومستقبالً ". الخفاجي األو

 لتيا ( بأنه :عملية تمكين المؤسسة من دراسة اتجاهات العمل البديلة2117فه عاشور  وعر  

قدرات التنافسية من خالل متتطلب تحديد االختيارات عل  أساس الوضع الحالي بهدف تعزيز ال

 تهيئة قدر من االستعداد. 

قدرات والمهارات الضرورية لقيام الفرد بإجراء التنبؤات الدقيقة مف بأنه الكما ويعر  

صياغة االستراتيجيات واتخاذ القرارات المتكيفة مع ظروف التطبيق  عواد   إمكانيةللمستقبل مع 

2112 .) 

كيفية تجديد الرؤ  المستقبلية  والفرص : هو االستراتيجي التفكير نأبيمكن القول  تقدم مما

قدرات والمهارات الضرورية موالتهديدات التي تواجه المؤسسة وكيفية التعامل معها بما يكفل ال

سرعة والدقة الالمناسبة ب اإلستراتيجيةالقرارات  واتخاذاإلستراتيجي أنماط التفكير  لممارسة

 . والكفيلة بصناعة مستقبل المؤسسةالمطلوبة 

 

 : ومزاياه االستراتيجي التفكير أهمية

أهمية التفكير االستراتيجي في إشارته إل  مد  توافر المقدرات والمهارات الالزمة من تكمن 

قيام بالعديد من التنبؤات المستقبلية مع إتاحة الفرصة إلمكانية صياغة اإلستراتيجيات وصنع الاجل 

القرار واتخاذه وتكيفه مع حياة المؤسسة لكي تكسب بعض المواقف التنافسية ضمن مواردها 

في مختلف المستويات التنظيمية  كافة توجه عناصر التفكير االستراتيجي عملياتها إذالمحدودة  

فقد ينتج عن ذلك   اه المقاصد اإلستراتيجية بما يعمل عل  تحقيق التجانس والتالؤم في التفكيرتج

 اإلجماع االستراتيجي والتفكير الجمعي.  الشديفات  خصصيهالتجانس  في التفكير االستراتيجي 

 (. 2115،158والحراحشة  

املة إل  المستقبل  وإل  ما من خالل نظرته الشاملة المتك التفكير االستراتيجي أهميةتبدو و

 التفكير أهمية تكمنو. متاح وما يمكن الحصول عليه مستنداً في ذلك إل  المبادأة أسلوباً للعمل

 الشمولية وعالقتها الكلي محيطها في المنظمة إل  للنظر الفكري اإلطار بلورة في االستراتيجي

 والتفاعل والتأقلم التكيف وتحقيق يتأثر  وال يؤثر ال مغلقاً  صندوقاً  إليها بوصفهاالنظر  من بدالً 

 واالستعداد والتهيؤ للمنظمة  والمساندة الداعمة القو  واحتواء الخارجية البيئة في االيجابي
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 ظروفها في للتحكم العمليات وغرف الورش وإعداد وقوعها قبل األحداث ولتحسس لألزمات

 ( .2008  الفواز  

 يحدد الذي األسلوب هو االستراتيجي التفكير أن عل ( 2005  شةحراحوال الشديفات كدأو

 والتغيرات المشكالت مواجهة عل  المدارس يريمد ويساعد باألنشطة  الخاصة التوجهات

 .أدائهم مستو  رفع في يسهم أنه كما والخارجية الداخلية

 التفكير االستراتيجي بالنقاط اآلتية: أهمية( 2002 محمد وحدد 

  توجه عناصر التفكير االستراتيجي مجمل عمليات التفكير في مختلف المستويات التنظيمية

 وبما يحقق تجانس التفكير.  اإلستراتيجيةنحو المقاصد 

   يددنجم عددن تجددانس التفكيددر االسددتراتيجي خاصددة اإلجمدداع االسددتراتيجي والتفكيددر الجمعددي

المترتبة علد  اإلجمداع تجداه اتخداذ ويدفع هذا األمر جميع األطراف نحو قبول االلتزامات 

 القرار وتنفيذه وتجنب اإلدارة الوقوع في أخطاء االلتزامات. 

  سهولة إجراء التغييرات وإعادة البناء وشيوع عنصدر المروندة فدي التخطديط والممارسدات

 اإلدارية المختلفة.

  يعد التفكير الجمعي أحد أوجه التفكير االستراتيجي  ويستمد هدذا اإلطدار التفكيدري فلسدفته

من أسس مقاربة إل  حد ما ألسس العملية السياسية للقرار اإلستراتيجي  ولذلك فإن المدير 

اإلستراتيجي قد يلجأ إل  استخدام مهاراتده العقليدة فدي بلدورة آفداق التفكيدر  لدد  المدديرين 

 ين معه وبما ينسجم والتوجهات اإلستراتيجية للمنظمة. العامل

قدرات والمهارات متوافر ال عل  يؤكدأن التفكير االستراتيجي إل   (2114وأشار سليمان 

الضرورية للقيام بالتنبؤات المستقبلية مع إمكانية صياغة االستراتيجيات واتخاذ القرارات المتكيفة 

 ف التنافسية في ظل مواردها المحدودة.مع حياة المنظمة لكسب معظم المواق

أهمية التفكير االستراتيجي في وضوح الرؤية وترتيب أولويات التطوير والتحديث وتبدو 

قدرة عل  تشكيل متطوير الونسبة الخطأ في التفاعل مع األحداث والوقائع  وتقليلالمستمرين 

 ( 2004  الهلباوي  لنقاط اآلتية:المستقبل. ويمكن توضيح أهمية التفكير االستراتيجي من خالل ا

  .ترتيب األولويات وتحديدها  وإشاعتها بين العاملين 

  .وضوح الرؤية فهو مثل البصر والبصيرة لإلنسان 

 نسبة الخطأ في التعامل مع المواقف واتخاذ القرارات. تقليل 

 عنصر الوقت  االستعداد ثمار حسن التعامل مع األحداث والوقائع من خالل است

 بالحجم الكافي من اإلمكانيات الفكرية المادية والبشرية.
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 التفكير االستراتيجي تتمثل في النقاط اآلتية:  أهمية( بأن Sanaghan, 2009وير  سناجام  

في شيوع المرونة وعناصرها في التفكير والتخطيط المتنوعة مع إجراء التعديالت  اإلسهام -

 للمؤسسة.  اإلستراتيجيةبما يتالءم مع التوجيهات  عليها والعمل عل  إعادة هيكلة البناء

توجيه عمليات التفكير المتنوعة في مختلف مستوياتها التنظيمية تجاه المقاصد اإلستراتيجية  -

اإلجماع  صهعنه خصي مما يبرز بما يتالءم مع تحقيق التجانس في عمليات التفكير 

حو اإللتزامات المترتبة عل  اإلجماع ناالستراتيجي والتفكير الجمعي  مما يدفع إل  قبول 

 صنع القرارات وتنفيذها. و

وتيلور ما المزايا السلوكية الناتجة عن تبني التفكير االستراتيجي كما حددها شافير أ

 Schaffir&Taylor,1994) ما يأتي منهاف : 

  فالمديرون الذين يشجعون مساعديهم  قدرة المنظمة على التعامل مع المشكالتمتحسين :

قدراتهم التنبؤية ومسؤولياتهم معل  االنخراط في عملية التخطيط أنما يزيدون من 

االستراتيجية عن طريق مشاركة أولئك الذين يدركون احتياجات التخطيط ومتطلبات النجاح 

 فيه.

 المتاحة وهو ما  اإلبدال : تستمد القرارات الجماعية في العادة من أفضل القرارات الجماعية

يزيد من جودة الخطط المختارة وفاعليتها  كما ان عملية اإلدارة اإلستراتيجية التي تستند 

إل  العمل الجماعي سوف تترتب عليها قرارات جيدة بسبب التفاعل الجماعي الذي يولد 

 .بدال اإلستراتيجية الجيدة ويحسن من فرص االختيار االستراتيجي من اإل اً عدد

 تسهم مشاركة العاملين في تكوين اإلستراتيجية في تحسين فهم العالقة مشاركة العاملين :

بين اإلنتاجية والحافز  وذلك في كل عملية تخطيط استراتيجي وهو ما يثير دافعيتهم للعمل 

 واإلنجاز.

 يؤدي توضيح األدوار إل  تقليل الفجوات والتعارض بين األفراد توضيح األدوار :

ة  إذ تساعد المشاركة في إعداد اإلستراتيجية عل  توضيح األدوار وبيان العالقة واألنشط

 بينها. 

 فالمشاركة تعني تحقيق الفهم واالقتناع  كما تعني توليد االلتزام الحد من مقاومة التغيير :

 األخالقي والتعهد بالتنفيذ  األمر الذي يساعد في النهاية عل  تأييد عمليات التغيير التي قد

 تنشأ عن استخدام مداخل وأنظمة جديدة للعمل نتيجة تبني استراتيجيات محددة. 
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  االستراتيجي التفكير خصائص

 فكري ومسار إبداعي نشاط هو بل التنجيم من نوعاً  أو فكرياً  ترفاً  االستراتيجي التفكير لم ُيعد

 ويرسم ومظاهرهه أبعاد بكل الواقع ةدراس من ينطلق واألبعاد الرؤ  متعدد شمولي تخطيطي

 المنشود  المستقبل إل  االنتقال عل  تساعد عملية اً وخطط برامج ويضع مستقبلية وأهداف رؤ 

 للتفكير الحقة عملية هي التخطيط عملية ألن السليم التخطيط إل  يؤدي االستراتيجي فالتفكير

 سابق تفكير هناك يكون إن دون إستراتيجي تخطيط هناك يكون إن يمكن وال الناضج االستراتيجي

 تولد التي هي الخطة وليس الخطة صياغة إل  تذهب التي هي الفكرة أن أي  خططيُ  إن داري لما

 .( 2014  ملحم  الفكرة

يتميز القادة من ذوي التفكير االستراتيجي بمجموعة من الخصائص التي حددها الماضي و

 ( بما يأتي:1994 

 قدرة عل  التفكير اإلبتكاري الخالق.مال 

 قدرة عل  مواجهة المشكالت وحلها.مال 

 .سالمة المنطق وصفاء الذهن 

 . سرعة البديهة 

 .الذكاء الفطري 

 قدرة عل  التحليل المنطقي.مال 

 . سعة العلم والمعرفة بما يدور حولهم 

 الكلية لألمور. ةسعة األفق والنظر 

 قالبصيرة النافذة  واإللهام الموف. 

 وفي مرؤوسيهم.هم  قدراتهم والثقة في أنفسمحسن الظن ب 

 قدرة عل  التأثير فيهم.لمفن التعامل مع اآلخرين  وا 

 وقت وإدارته بفاعليته. من القدرة عل  حسن االستفادة مال 

 .اإللمام الفني العام بطبيعة ما يؤديه من عمل 

  .قوة اإلرادة وشدة العزيمة التي ال تتغير 

ها التفكير ب( عدداً من الخصائص التي يتميز O'Shannassy, 2003وأضاف اوشاناسي  

 االستراتيجي عل  النحو اآلتي : 

 المؤسسة. خصائصتحديث التحسينات وتطويرها بشكل مالئم بحيث يتفق مع  -
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أن القرارات المناسبة إلدارة األزمات من شأنها  واتخاذسياسة االستجابات السريعة  -

 تحد من انهيار المؤسسة بأكملها.

 عة العامة للوطن ولألمة البشرية بشكل عام. تقديم المنف -

 

 : خصائص ثالث االستراتيجي للتفكير إنإل  ( Allio 2006  إليو واشار

 الحالي وواقعها المنظمة غرض بين الفجوة تظهر التحليل فعملية : التحليلية النظرة -

 وثقافة وقيمتها المنظمة ثقافة وتوضح القائمة  والبرامج العريضة األهداف وتحدد

 . والواقع المفترضة واألولويات والواقع  المعلنة المنطقة وقيم وقيمهم العاملين

 األمور  عواقب إل  والنظر  البدائل جميع إل  النظر يتم إذ : التحويلية النظرة -

 وجهات باالعتبار واألخذ االعتبارات  جميع ومراعاة مختلفة  زوايا من وللموضوع

 . المختلفة النظر

 الرد هو هذا. بالغيب علموال يوجد  كبير  حيز المستقبل إن : المستقبل استشراف -

 من أسهل والموضوع االستشراف  موضوع يطرح أن بمجرد  ما يتم سماعه غالباً  الذي

 . االستشراف منهجية تتوافر عندما ذلك

 :    هي االستراتيجي التفكير ذوي اإلفراد خصائص إن( 2009  يالكبيس وأضاف

 . لمنظماتهم واألهداف الغايات بناء عل  قدرةمال -

 . إحداثه واستشراف المستقبل استحضار عل  قدرةمال -

 . للمعلومات تفتقر التي للقضايا واالستبصار والحدس التحسس -

 . العمالقة والمؤسسات األعمال دنيا في يقع لما المباشرة المتابعة -

 . الخارجية البيئة مع اإليجابي والتفاعل التجارب -

 .لآلخرين معرفتهم نقل عل  حرصالو والتعليم لعلما حب -

(خصائص التفكير االستراتيجي عل  2115 الكبيسي(و2111 الطويل ولقد حدد كل من

 ي : تالنحو اآل

 ظانه تفكير ن( ميSystem Thinking): عالم لألنه يتسم باعتماد الرؤية الشمولية ل

الكليات في تحليله للظواهر وفهمه المحيط ولربطه األجزاء في شكلها والنطالقه من 

 لألحداث.

 ( انه تفكير تباعديDivergent thinking)  ألنه يعتمد عل  اإلبداع واالبتكار في :

 البحث  عن أفكار جديدة ويكتشف تطبيقات مستحدثة لمعرفة سابقة. 
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  ( أنه تفكير تطويريDevelopmental Thinking:) من كونهه تفكير أكثر ـألن 

يبدأ من المستقبل ليستمد منه صورة الحاضر من الرؤية الخارجية  ألنهإصالحاً 

 ليتعامل من خاللها مع البيئة الداخلية. 

 ( انه تفكير تنافسيCompetitive thinking) :بواقعية  يقرون ألن أنصاره

  الصراع بين األضداد والقو  ويتطلعون إل  اقتناص الفرص قبل غيرهم.

 أنه تفكير تركيبي(Synthesizing Thinking):ألنه يعتمد عل  اإلدراك  

واالستبصار  والحدس؛ الستحضار الصور البعيدة  ورسم مالمح المستقبل قبل 

 حدوثه . 

  ( انه تفكير تفاؤليOptimistic Thinking:) وطاقاته قدرات اإلنسانمألنه يؤمن ب 

 عل  اختراق العالم المجهول  واالحتماالت الممكن حدوثها.

 

  االستراتيجي التفكير ماطأن

تمخض عن العقل ت( نمط التفكير بأنه: "أحد نواتج العقل  إذ 287: 1987رف الحمداني  ع  

  أمور عديدة منها التفكير واالستدالل وتركيب التصورات "

:"تلك العمليات العقلية والمعرفية أنماط التفكير بأنها ( 14: 2115ف الحراحشة في حين عر  

شكالت  التي تستوجب اتخاذ قرارات  ويتطلب التعامل مع القائد لحظة النظر للم التي يستخدمها

 . "هذا البعد استحضار الحالة الفعلية التي يجابهها القائد بدقة متناهية

 ألساليب وفقاً  القرار متخذ يجابهها التي للمواقف تبعاً  االستراتيجي التفكير أنماط تتعددو

 :  وفي ضوء ذلك تقسم إل  أربعة أنواع اإلستراتيجية  بدالاإل اختيارهم

 الحلول لوضع اإلستراتيجية الخيارات مع يتأمل التفكير من نمطال وهذا:  الشمولي التفكير نمط 

 المشكلة بتحليل ويهتم هاواستيعاب الرموز معاني فهم في للمدير العقلية المهارات عل  تعتمد التي

 ( .2010 الشهري    متعددة أبعاد من

يقع هذا النوع من التفكير ضمن إطار التفكير التركيبي؛إذ يهتم القائد اإلستراتيجي بتحديد 

المتراكمة في تحديث أولويات العوامل المؤثرة اإلطار العام للمشكلة  ويعتمد في ذلك عل  خبرته 

 (.Lyles & Thomas, 1988:131في المشكلة   

القائد االستراتيجي يقرن نجاح قراراته  أن عل (Goldman,2005كما أكد جولدمان  و

 بمظاهر اإلبداع والخيال التي تنعكس بشكل واضح عل  تصميم األنشطة والممارسات في العمل. 
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عامل القائد اإلستراتيجي مع الخيارات تيغلب عل   بأنه( Hickson,1987واشار هيكسون 

دقة الحلول عل  المهارات العقلية اإلستراتيجية عنصر سرعة االستجابة لوضع الحلول  وتعتمد 

 للقائد في فهم واستيعاب معاني الرموز  وما تؤول إليه من عالقة احتمالية.  

ويهتم هذا النمط بتحليل المشكلة من إبعاد متعددة بحيث تشمل جميع األسباب واالحتماالت 

ل مع والعوامل المؤثرة في المشكلة معتمداً عل  ممارسات ومعلومات سابقة بالتعام

 (. 2010الموقف الشهري 

  قائد اليهتم  إذيعد هذا النوع من التفكير أحد أنواع التفكير التركيبي  : التجريدي التفكير نمط

االستراتيجي بحسب العوامل العامة المحيطة بالمشكلة في إطار انتقائي يقوم عل  فلسفة متخذ 

القرار أو توجهاته  وغالباً ما يطبق القائد اإلستراتيجي ميوله الخاصة أو قيمه التي تتحدد في ضوء 

قائي الصادر عن حدسه أو خياله بهذا الصدد  ويكون القرار عند ذلك بمثابة استجابة للوضع االنت

( إل  Hamal & Prahalad,1989وأشار هامال وبراهالد   .(2002 محمد  الهيئة الفكرية للقائد 

أن هذا النمط من التفكير يقوم عل  أساس التراكم المعرفي للقائد في فهم المشكالت وتحليلها ضمن 

المعتمدة في تراكيب  إطار الحدس  إذ يشكل اإلحساس العام مصدراً مهماً للبيانات والمعلومات

األفكار والمفاهيم  وال يحتل اإلطار الكمي حيزاً مهماً في تحديد الخيارات  ويميل القائد إل  

 تفكيراً مجرداً.  ذاتهالتعامل مع عدد من الموضوعات في آن واحد والتي تتطلب في الوقت 

 الموقف بتحليل االستراتيجي القائد يهتم التفكير من النمط هذا وفي:  التشخيصي التفكير نمط 

 المشكلة مع يتوافق الذي المرن االستراتيجي البديل اختيار ثم ومن دقيقاً  تحليالً  اإلداري

 .( 2010 الشهري  

هذا النوع من التفكير يؤكدون إجراء  أصحاب( بأن Birn baum,1984بيرن باوم   وأشار

العوامل أو دواعي اتخاذ  أهمتشخيص  تحليل دقيق للموضوع المراد اتخاذ قرار بصدده  ومن ثم

قدرة عن مغير المرن وصوالً إل  حلول حتمية  فضالً عن الالفاصل القرار وبالتالي اختيار البديل 

إستراتيجية رئيسة  إبدالمحصلة التي تؤول إليها العالقات السببية وتبويبها لغرض اختيار بالالتنبؤ 

 وأخر  طارئة لردء المفاجآت حين حدوثها. 

وفي هذا النمط من التفكير يهتم القائد اإلستراتيجي بتحليل الموقف اإلداري تحليالً دقيقاً  ومن 

 (.2010 الشهري .ثم اختيار البديل االستراتيجي المناسب

ويتشكل هذا النمط في ضوء نظرية التطابق التي تنص عل  ان سياقات اختيار البديل دون 

وعند ق بين الصورة التي تكونت في األذهان مع الواقع  هو عملية تطاب إنما اإلبدالغيره من 

ومعطيات الواقع يكون القرار أكثر دقة  وال يمكن استثناء عوامل  حصول التوافق بين الصورة 
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الغموض البيئي من تأثيرها في نتائج صدق القرار  ولذلك تستكمل عملية التشخيص بتجريد 

 (.  2006 ل  تخفيفها يونس ط باألسباب والعمل عيالغموض التي تح مصادر

 أول  كمرحلة الممكنة النتائج تحديد نحو التفكير من النمط هذا يتجه:  التخطيطي التفكير نمط 

 .(  2002:130 يونس   جائالنت تلك إل  الوصول مستلزمات تهيئة ثم التفكير  في

( إل  أن هذا النمط يتفق من نمط Farkas& Wetlaufer,1996وأشار فاركاس وتيلوفر 

التفكير التشخيصي بالنسبة للسياقات العامة في التفكير منها التعامل مع الموضوعات أو المشكالت 

إل  لغة األرقام والعرض البياني بما يتيح ربط األسباب بالنتائج وفق عالقة منطقية والتي تخضع 

 بينهما.

تيجي يركز في هذا النمط بشكل اقل عل  حتمية بأن القائد االسترا (2008وأكدت الفواز  

توافر جميع األسباب الكامنة وراء المشكلة وال بد من السماح لعنصر المرونة في تحديد األسباب 

أو المعلومات ومصادرها  أو الحلول واألهداف المراد حصرها ألغراض أتحاذ القرار. وهذا 

سياقات العامة في التفكير  ومنها التعامل مع النمط يتفق مع نمط التفكير التشخيصي بالنسبة لل

الموضوعات أو المشكالت التي تخضع إل  لغة األرقام والعرض البياني لما يتيح ربط األسباب 

 بالنتائج وفق عالقة منطقية بينهما.

 

 :التفكير االستراتيجي مهارات  خطوات تنمية

خطوات ال بد من مجموعة لتنمية مهارات التفكير االستراتيجي لد  المديرين  هناك 

 مراعاتها  وهي: 

: هذه الكلمة مكونة من الحروف األول  من أربع كلمات (SWOTإعداد تحليل وفقاا لطريقة ) .1

 Strengths and Weaknesses and Opportunities and Threats أي نقاط القوة )

يتم من خاللها هذا التحليل يشكل الخلفية المتحركة التي ووالضعف والفرص والتهديدات  

 تغيرات الخارجية والداخلية. ماستعراض جميع ال

". ويكون تركيز البؤرة في Porter"بورتر  : وهي أداة تحليلية ابتكرهاتحليل القيمة المضافة .2

هذه الحالة عل  الميزة التنافسية المتجهة إل  الداخل  والتي تولدت عن قيمة مضافة معينة حققتها 

 التي حققها المنافسون. ذاتهايمة المؤسسة لمقارنتها بالق

المتمثلة في ظهور عناصر جديدة : يهدف إل  القوة الخارجية للتهديد  تحليل وضع المنافسة .5

تدخل السوق ألول مرة  والتهديد الناتج عن منتجات أو خدمات جديدة. ويؤخذ بعين االعتبار كل 

الء  والتغير الذي حدث في وضع من المقدرة االقتصادية للموردين  والمقدرة االقتصادية للعم
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المنافسة الحالية والتفاعل بينهما  إل  جانب دراسة الحوافز المانعة لدخول األسواق القائمة في 

 الوقت الحاضر. 

: إذ تحتاج اإلدارة إل  التنبؤ بمسيرة العوامل التوفيق بين المتغيرات البيئية الرئيسة .4

 تشكل االتجاهاتحوثها إزاء التغيرات البيئية  فيما الخارجية الرئيسة  التي تمكنها من تركيز ب

 الرئيسة ألسلوب التفكير المؤسسة .

إل  مهارات عديدة   تبدأ بإعادة تفكير  توجد حاجة:  إعداد أكثر من أثنين من السيناريوهات .5

المديرين بالمتغيرات البيئية المحتملة  واستشراف المستقبل لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة 

 ( .2006 توفيق 

 ( خطوات أخر  هي : 2118وأضاف هالل   

تبة عل  تحليل اآلثار المختلفة المترفضالً عن ضعه وبعد وتحليله مناقشة كل سيناريو مستقبلي  .1

 كل سيناريو. 

 اتخاذ القرارات بشأن السياسات واالستراتيجيات الخاصة للمؤسسة. .2

اتخاذ القرارات الخاصة بالتوزيع اإلستراتيجي للموارد والكفيلة بتحقيق تلك االستراتيجيات  .5

 والكفاءات.

 عملية التفكير االستراتيجي.بالبدء  .4

ربط التغيرات البيئية مع الخطط إعادة تشكيل عمليات التغذية الراجعة حت  يتم  .5

 واإلستراتيجيات المختلفة.

 : مكونات التفكير االستراتيجي

 ( خمسة مكونات أساسية للتفكير االستراتيجي وهي: Liedtka,1988 كا ليدتحددت 

المفكر االستراتيجي بشمولية للمؤسسة بكل ينظر (: Systems Perspective  منظور النظم .1

 . كافة جانب في المؤسسة يؤثر في جوانبها أن أي تغيير في أي  إذمكوناتها 

( : يقوم التفكير االستراتيجي عل  التفكير المركز نحو Intent Focus التركيز عل  القصد .2

تغييرات مستقبلية  وهذا يوجه  أيرسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها اإلستراتيجية ال يحرفها عنه 

 ك. نحو التركيز عل  تحقيق ذل

التفكير في الوقت المناسب يقوم عل   : (Thinking in Time  التفكير في الوقت المناسب .5

  وليس كيف سيكون المستقبل  واإلستراتيجية ال تتأثر فقط المرغوب فيهفكرة معرفة المستقبل 
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ل  في بالمستقبل ولكن كذلك بالفجوة اإلستراتيجية الموجودة بين الواقع الحالي والتوجه نحو المستقب

 حين وجهة النظرة التقليدية تركز عل  درجة التجانس بين الموارد المتاحة والفرص المتاحة. 

التفكير االستراتيجي عل  يقوم : (Development of Assumptionsتطوير االفتراضات   .4

والظروف البيئية  ةالتعامل مع الكم الهائل من المعلومات حول مختلف المتغيرات المتسارع

المحيطة  ومن ثم تطوير افتراضات مقنعة لها عالقة بالعوامل االقتصادية والتكنولوجية والتنافسية 

 وغيرها والعمل عل  اختبارها بكفاءة بهدف تطوير استراتيجيات تتناسب مع هذه االفتراضات. 

عل  االنفتاح عل   التفكير االستراتيجييقوم (: Intelligent Opportunityالفرصة الذكية  .5

البديلة التي قد تظهر وتكون من االستراتيجيات  تاالستراتيجياتجارب جديدة تسمح باالستفادة من 

    القائمة  وهذا ضروري للتأقلم والتكيف مع المتغيرات السريعة المتالحقة. 

 

تمثلت (خطوات لممارسة التفكير االستراتيجي 1999( والمغربي 2118 عبد الغني وذكر 

 : في

 للمتغيرات الخارجية والداخلية  مناسبالداخلية والخارجية من خالل استخدام  تينتحليل البيئ

ما توفره البيئة الخارجية من فرص أو ما ينتج عنها من مخاطر ومعوقات مع  الكتشافوتحليلها 

 إعادة النظر في هذه التحليالت بصورة منتظمة. 

  وهي محاولة التنبؤ بما ستكون عليه العوامل الخارجية  الرئيسةالتوفيق بين المتغيرات البيئية

مستقبل المنظمة ومتابعتها بشكل منتظم وذلك لوضع نماذج تفسيرية  فيالتي قد تؤثر الرئيسة 

 . وفهمها لمواجهة التغيرات التي قد تواجهها المنظمة

  الخارجية للمستقبل وذلك عن طريق محاولة استشعار البيئة إعداد عدة سيناريوهات بديلة

 كبر . الرئيسة ورصد أي إشارات ضعيفة والتي تكون غالباً نذيراً لحدوث تغييرات 

 

  االستراتيجي التفكير معوقات

( معوقات التفكير االستراتيجي بأنها: كل ما يعيق التفكير االستراتيجي 1992ف المنيف  عر  

المنظمة ويتمحور ذلك في األسلوب المتبع في تحليل المشكالت وإيجاد حل جذري لها  وطبيعة 

  ورتابتها.

 اتكمعوق االعتبارهمة يجب أخذها في م( إل  أن هناك عدة جوانب 2114أشار توفيق  و

 وهي :  تفكير االستراتيجيلل
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 جديد  وبعد مضي فترة من الوقت  أسلوب: االتجاه بقوة والتركيز عل  تعلم  العادات السيئة

 ف عن العادات السيئة التي قد مارسها لفترة طويلة. شيحاول خاللها المدير الك

 يجب أن تأخذ نصيبها الكافي من الوقت وال يمكن ضغط  اتهناك بعض المهم : التسرع

 . ل عل  النتائج المطلوبةالوقت من اجل الحصو

 بين التفكير والتنفيذ.  األمثلمبادرة يتطلب التوازن  أينجاح إن : عدم التوازن 

 ال يتجزأ من الوظيفة  اً التفكير االستراتيجي والعمل به جزء عبارة: إذ يجب اعتبار  الهامشية

 األساسية. 

ة القادة تعرقل ممارسإل  العديد من المعوقات والعقبات التي ( 2004  بكر أبو أشارو

 :  لتفكير االستراتيجي ومنهاومديري المدارس الخاصة ل

 مة أو كفاية الرصيد المعرفي المتاح لد  مديري المدارس عن الممارسات العقلية ءعدم مال

 .لعملية التفكير االستراتيجي ونتائجه 

  عل  مجرد تقديم رأي أو وضع تصور عام للخطط  التربويةاقتصار دور اإلدارة

   دون أن يمتد دورها إل  تنمية منهج التفكير االستراتيجي لد  مديري المدارس.اإلستراتيجية

  تزايد الفجوة بين اعتراف مديري المدارس بأهمية التفكير االستراتيجي وإقرارهم بضرورته

 . وتبعاته يجيمن جانب وبين تحمسهم لتحمل عبء التفكير االسترات

 ر االستراتيجي. يفكتضعف الجانب اإلعالمي عن النماذج التي حققت نجاحاً في مجال ال 

 :أخرى للتفكير االستراتيجي حددها بما يأتي  معوقات( 2006) الكبيسي وأضاف 

 التفكير عن مأمن في يجعلها القطاعات من وغيرها الحكومية المدارس بين المنافسين غياب 

 . هعن مسؤولة غير أنها طالما مستقبلها لتحديد بجدية

  االستراتيجي التفكير مهارات لتنمية ةالالزم الورقة توفر عدم . 

 عن الناجم الوظيفي األمن وفقدان المتخصصة والكوادر المدارس مديري استقرار عدم 

 . المبكر التقاعد و النقل تهديدات

 بقاءإل وسعيهم مصالحهم مع يتالءم بما المدارس مديري قبل من التطوير و ريتغيال بين الخلط 

 .هعلي هو ما عل  الحال

 أبقاء في مصالحهم بعض مع يتالءم بما المدارس يريمد قبل من والتطوير يريتغال مقاومة 

 . عليه هو ما عل  الحال
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ن غياب المنافسة بدين المنظمدات الحكوميدة وغيرهدا مدن القطاعدات يجعلهدا فدي مدأمن وال إو

يدددعوها للتفكيددر بجديددة لتحديددد مسددتقبلها طالمددا أنهددا فددي مددأمن مددن المقارنددة والمسدداءلة  ووجددود 

الموازنات السنوية التي تضعها األجهزة المركزية ال يسمح ألي منظمة ألن تفكر لبرامج وأنشطة 

عن القيود التي تحث علد  التواكدل وعددم  فضالً توافر الموارد لها ادمة وهي ال تضمن  لسنوات ق

بددأن ذلددك مددن أمددور الغيددب التددي ال يجددوز الخددوض  ظندداً التحسددب وعدددم الخددوف مددن المسددتقبل 

 (. 2111فيها الهاشم 

 إعادة هندسة العمليات اإلدارية  -1

  : ق في هذا المجال إل  الموضوعات اآلتيةتم التطر  

 :هندسة العمليات اإلدارية إعادة نشأة مدخل 

تعد إعادة هندسة العمليات اإلدارية إحد  التقنيات والتحوالت اإلدارية التي شغلت علماء 

 االتجاهاإلدارة منذ  مطلع التسعينيات وحت  اآلن  ولهذا لجأت العديد من الدول المتقدمة إل  هذا 

المعاصر  وهو إعادة هندسة العمليات اإلدارية والذي يقوم اساساً عل  التغيير الجذري لتطوير 

في التعليم الجامعي بهدف  بتطبيقهاقامت الواليات المتحدة االمريكية  إذمؤسساتها التعليمية؛ 

ون عليه مواجهة تحدي المنافسة وتقليل التكلفة وعمل توازن للميزانية   لتحديد الشكل الذي سيك

 ( . 2117مستقبل الجامعة في القرن الحادي والعشرين  محمد  

 أنصاراتجاهات إلحياء هذا المفهوم العلمي من قبل  األكاديميةبعد ذلك ظهرت عل  الساحة 

العمليات  إعادة هندسة   التي تر  أن مدخلاألكاديميةدارة الجودة الشاملة  وغيرها من المفاهيم إ

الجودة  ويضيف إليها بعداً مهماً متمثالً في التركيز عل  العمليات  وتطويرها جاء ليكمل  اإلدارية

 (.2115نظيم الزهراني بصفتها جوهر اإلدارة  والت

( أن المفتاح الحقيقي لنجاح إعادة هندسدة العمليدات اإلداريدة فدي Ross,1999  روز وأوضح

فتهم بفهم االهداف   ومعرفتهم مدا األجل الطويل هو جعل األفراد يعملون بكفاءة وذلك يتطلب معر

تم مكافدأتهم وتشدجيعهم إذا تهو متوقع منهم كمشاركين في هذه االهداف  ويتأكدون من انهم سوف 

 ما تم أنجاز األهداف. 

( إل  أن :مدخل إعادة هندسة العمليات  كان أحد المداخل اإلدارية 2118وأشار عطا هللا  

في تسعينيات القرن العشرين  عندما قامت  هاأدائالحديثة  التي اهتمت بها المنظمات لتحسين 
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( MIT Massachusetts Institute of Technologyمؤسسة ماساشوسيتس للتكنولوجيا 

"  وكان الغرض من هذا البحث معرفة الدور الذي 1991"اإلدارة في عام بإجراء بحث بعنوان

 تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمال.  تؤديه

ليس جديداً  ولكن العمليات اإلدارية ( أن مفهوم إعادة هندسة 1995السلطان   وأوضح

بة األكيدة لإلدارة   وكذلك الرغاإلدارية الجديد هو وضع منهجية علمية إلعادة هندسة العمليات

من خالل التصور  (اإلبداعي العليا في تطبيق المنهجية في أعمالهم  وتعتمد عل  التفكير التقليدي  

 إل  محدودية األداء. الذي يعمل عل  كسر حواجز التفكير التقليدي الذي يؤدي 

" Michael Hammer" يكل هامر"اأحد مؤسسي إعادة الهندسة "م أكدهوهو األمر الذي 

قال: "إن إعادة الهندسة تحاول جاهدة أن تخرج عن اإلطار التقليدي للقوانين القديمة  عندما

 (. 114: 1991بخصوص كيفية التنظيم  وإعادة قيادة  أو إدارة أعمال" هامر  

ثورة حقيقية في عالم اإلدارة بما  العمليات اإلدارية هندسةومنذ ذلك الحين أحدثت إعادة 

يحة إل  إعادة النظر  وبشكل جذري في جميع األنشطة  واإلجراءات   تحمله من دعوة صر

كثير من منظمات األعمال  والخدمات   اكل التنظيمية التي قامت عليها واإلستراتيجيات  والهي

  والتقليل من هائوالمدارس في عالم اليوم  لتسهم في سرعة إنجاز تلك المؤسسات وجودة أدا

يرجع  إذمس تشامبي  من رواد الهندسة اإلدارية "الهندرة" ي  وجمايكل هامر دتكاليفها  ويع

 (. 2118هذا المدخل  العجمي   انتشارل إليهما في ضالف

  اإلدارية.  العمليات هندسة إعادة مفهوم

( إعادة Michael Hammer مايكل هامرفي بداية التسعينيات من القرن الماضي عرف 

أنها: إعادة تفكير جذري وإعادة تصميم ثورية للعملية لتحقيق تحسينات بسة العمليات اإلدارية دهن

والسرعة.   الجودةو  الخدمة  وفورية ودائمة في مقاييس األداء كالتكلفةدراماتيكية 

 Hammer,1995 . ) 

 يفات لمفهوم إعادة هندسة العمليات اإلدارية في مراحل تطوره . ظهرت بعد ذلك عدة تعر  و

إعادة هندسة العمليات (Davenport & Short,1990  ديفينبورت وشورت ففقد عر  

 ". نهايوب خالل المنظماتوتصميمها :"تحليل العمليات اإلدارية بأنها 
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إعادة هندسة العمليات اإلدارية بأنها:  (Ellen & Emmons,1998 الين وايمونز  فعر  و

ز األفراد عملهم وتفاعلهم مع تكنولوجيا إعادة التخطيط في كيفية انجاز العمل وكيف ينجب"البدء 

 تتم تركيبة المنظمات الداخلية".

برنامج يستند إل  عدد من الوسائل تستخدم ا: نهبأ( Manganlli,1993 رايس فها عر  و

إلحداث تغيرات جوهرية داخل المنظمة بهدف إحداث تغييرات أساسية جذرية في تطوير األداء 

 ورفع أسهمها وتحقيق الربح".  للمنظمةالتنظيمي 

: مدخل منطقي منظم لتحسين العمليات اإلدارية بأنها( Graetz,2002  جريتز ةفوعر  

بالمنظمة بهدف تحقيق االستفادة القصو  من الموارد المادية والبشرية المتاحة  وزيادة كفاءة هذه 

 . وفاعليتها العمليات

إعادة التفكير األساسية وإعادة التصميم  ا( بأنهDeclare,2003:P312 ديكلير فهاعر  و

الجذري للعمليات بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة وليست هامشية تدريجية في معايير األداء 

  .الحاكمة مثل التكلفة والجودة  والخدمة و السرعة "

ذي برنامج إعادة هندسة العمليات اإلدارية من أبرز أساليب إدارة األداء الحديثة  ال ويعد

ماً ونوعاً وإرضاء متلقي كيبحث في التغيير الجذري لعمليات المنظمة من أجل تطوير إنتاجيتها 

من البرامج اإلدارية التي فرضتها البيئة الديناميكية وهذا البرنامج (.2112الخدمة  الشقاوي 

محافظة عل  مات والظقدرة التنافسية التي تفيد دراستها استمرارية وجود المنمالمتغيرة لتحسين ال

عد إعادة الهندسة هذه أسلوبا إدارياً جديداً  ُيعن  وتُ (. 2111 السالم  ديمومتها في السوق  عبد

(. ويمكن النظر إليها Neill,1999واألعمال التي تؤد  في المنظمات داني بالعمليات والمنظمات 

ء رؤ  جديدة ورسالة بوصفها أنموذجاً جديداً يتضمن مجموعة من اآلليات المنافسة من خالل بنا

 (. 2115جديدة للمنظمة تساعد عل  اقتراح سلسلة من االستراتيجيات وتطبيقها  النجار  

بأن إعادة الهندسة اإلدارية تعني : الجهود المبذولة التي تسع  إل  يمكن القول مما تقدم 

جذري في األداء ويتمثل ذلك في تغيير أدوات العمل والتركيز عل  إعادة بناء العمليات  تغيير

اإلدارية ألنها محور التركيز من خالل تمكين العاملين من تصميم العمل والقيام به وفق احتياجات 

 العمالء . 
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 :اإلدارية العمليات  أسباب ظهور مفهوم إعادة هندسة

ما أطلق عليه اإلدارية إعادة الهندسة مفهوم دت عل  ظهور أهم المتغيرات التي ساعمن 

 : (Hammer& Champy,1993أتي  وهي اختصار لما ي( 3Csاختصاراً  

أن المستهلك لم يعد يقبل كل ما يقدم له في ظل التقنيات الحديثة  إذ: (Costumer المستهلك  -

 أنه أصبح نقطة البداية والنهاية. إذ

صبحت المنافسة شرسة وذات اشكال مختلفة ولم تعد قاصرة أ إذ: ( (competitionالمنافسة  -

 سرعة االستجابة للعمالء.والخدمة  وعل  المنافسة السعرية بل شملت الجودة  

  كثيرة وأصبح عملية مستمرة. اً : إذ اخذ التغيير أبعاد( change التغيير -

 :اإلدارية  العمليات هندسة إعادة خصائص

إعادة هندسة  تمت قد انه القول يمكن بعضها توفير أو توافرها عند التي الخصائص أهم

 ( 2006 رفاعي   2003 المالكي   1995 وشامبي  هامر    العمليات اإلدارية

 . الوظيفي الدمج  -

 . القرارات الموظفونيتخذ  -

 .هاوخصائصالعمليات  تعدد -

 .طبيعتها حسب العمليات خطوات تنفيذ  -

 .مكانه في العمل أنجاز -

 .والمراجعة الرقابة مستويات خفض -

 .المعلومات مطابقةل الحاجة تقليل  -

 .موحدة اتصاالت مهمة العملية مدير يوفر  -

 .الالمركزية و المركزية بين الجمع -

 

خصائص إلعادة هندسة العمليات ( إل  أن : هنالك عدة 55: 2117  وأشار الحربي  

 : في التعليم منها اإلدارية 
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 مكونات منظومة التعليم والتعلم.  جميعالتغيير الجذري في  -

تختلف اختالفاً أساسياً عن اساليب التطوير التقليدية   إذ تركز عل  اإلبداع  وكيفية إدارة  -

 التغيير المؤسسي لتحقيقه.

 تركز عل  مخرجات التعلم  وعل  العمليات الفنية   واإلدارية المعززة لها.   -

ية المعلومات المعززة بوسائل االتصال ؛ لكي تركز عل  االستكمال األمثل لألنظمة  وتقن -

 . هونتجات تصبح مكوناً رئيساً في عمليات  التعلم

قدراته  مإنتاج المعرفة  كل عل  حساب هو  الطلبةيكون دور  إذتركز عل  تنمية اإلبداع   -

 من المعرفة فيما بينهم.  الطلبةومواهبه ويكون دور المعلم إدارة ابداعات 

  أكثر من إدارة التعلم من اجل اجتياز للطلبةالتعلم من اجل التمكن  واإلتقان تركز عل  إدارة  -

 اإلمتحانات. 

؛ لكي تنمي التعلم الذاتي  وطرائقه ر الجذري في اساليب  التدريسيتركز عل  إدارة التغي -

 والتعلم اإللكتروني  والتعلم النشط. 

 : اإلدارية العمليات هندسة إعادة مدخل أهداف

أن برنامج إعادة هندسة العمليات اإلدارية يرتكز عل  عدة نقاط إل  ( 2001 عقيلي  أشار

 تهدف المنظمة إل  تحقيقها: 

 التخلص من الروتين القديم وأسلوب العمل الجامد  والتحول إل  الحرية والمرونة. -

 تخفيض تكلفة األداء. -

متعون فيه بصالحيات تحويل عمل األفراد من رقابة وإشراف يمارس عليهم  إل  عمل يت -

 وتحمل للمسؤوليات.

 الجودة العالية في األداء. -

 الخدمة السريعة والمتميزة. -

ن أهم أهداف برنامج إعادة هندسة العمليات اإلدارية إ( 2118  الصريفي أوضحبينما 

 :  بما يأتيتتلخص 
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 خفض عدد المستويات التنظيمية "إدارات أقل وظائف أقل ورقابة أقل".  -

 نظيم من هرمي إل  أفقي. تحويل الت -

 .ومكافآتهم تشجيع االبتكار ودعم النتائج المحققة وتحفيز العاملين -

 إجراء تحسينات جوهرية وفائقة لخدمة العميل.  -

 التركيز عل  العمليات ذات القيمة المضافة في المنظمة .  -

 ؛14: 2008 خليل : اآلتية األهداف حقيقت عل  اإلداريةالعمليات  هندسةإعادة  تعمل

 ( .167:  2008  عبدالقادر 

 من والنتائج وأدواته العمل أسلوب تغيير في ذلك يتمثل:  األداء في جذري ريتغي تحقيق  -

 .المنظمة وأهداف المستفيدين احتياجات وفق به والقيام العمل تصميم من العاملين تمكين خالل

 تحديد خالل من المستفيدين عل  التركيز إل  المنظمة هتوجي:  العمالء على التركيز -

 . الغرض هذا لتحقيق العمليات بناء إعادة تمي بحيث رغباتهم تحقيق عل  والعمل احتياجاتهم

 توفير خالل من عالية بسرعة بأعمالهم القيام من العاملين نتمكي  :  السرعة تحقيق  -

 . عليها الحصول عملية وتسهيل القرارات التخاذ المطلوبة المعلومات

 مع لتتناسب المنظمة تقدمها التي والمنتجات الخدمات جودة تحسين:  الجودة تحقيق  -

 . ورغباتهم المستفيدين احتياجات

 ذات العمليات عل  والتركيز الضرورية غير العمليات إلغاء خالل من:  التكلفة تخفيف  -

 . المضافة القيمة

  قد التي نافسةمال المنظمات عل  التفوق في المنظمة مساعدة:  المنافسين على التفوق  -

 ميزة تحقيق مهمة تكان لذلك للتغيير الدافعية تختفي أو تقليدها يتعذر فقد عليها  التفوق يصعب

 المتاحة الموارد استثمار تحسين خالل من المنتج قيمة زيادة مع التكاليف ضغط مثل تنافسية

 .أفضل بشروط والبيع العمليات وترشيد
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 :العمليات اإلدارية في الجامعاتأهداف إعادة هندسة 

عناصر إعادة هندسة العمليات اإلدارية القائمة عل  إعادة التفكير في األساسيات في ضوء 

تحطيم التقاليد المورثة  واالستخدام اإلبتكاري لتكنولوجيا المعلومات  تتحدد ووالثورة عل  القديم 

 ما يأتي: ب  أهداف إعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات

والنتائج من خالل  هوأدواتالعمل  أسلوبتحقيق تغيير جذري في األداء  ويتمثل ذلك في تغيير  -

تمكين اإلدارة وهيئة التدريس من تصميم العمل والقيام به وفق احتياجات الطلبة وأهداف 

 الجامعة. 

قدرة عل  المنافسة وإحداث تحسينات عل  الروتين بما يحسن شعور مجعل الجامعة أكثر  -

 (. 2117اإلفراد والعاملين بمستو  اإلنجاز حسين 

( أن من أهم أهداف إعادة الهندسة اإلدارية في الجامعات هو 2111ف فرجون  اضأو -

عادة بناء   والعمل عل  تحقيق رغباتهم  بحيث تتم إاحتياجاتهمالتركيز عل  المتعلمين من خالل 

 العمليات لتحقيق هذه الفرص. 

غاء العمليات غير الجودة من خالل التركيز عل  الخدمات والمستجدات  وتخفيض الكلفة وإل -

الضرورية والتركيز عل  العمليات ذات القيمة المضافة  تمثل أهم أهداف عملية إعادة هندسة 

 (.2115 صبيح  العمليات اإلدارية. 

 

 لعمليات اإلدارية :مراحل إعادة هندسة ا

  والتي يجب عل  المنظمات لعمليات اإلداريةا هناك ست مراحل شاملة لخطة إعادة هندسة

 ( : Motwani , 1998ن تراعيها  أ

 الفهم المرحلة األولى:

ما  باستعراضير وتطوير الفهم الكامل ييجب عل  اإلدارة العليا أن تدرك الحاجة إل  التغ

 وكيفية التخطيط لتصنيفها:  (BPRالعمليات اإلدارية  إعادة هندسة  تعنيه

 التخطيطالمرحلة الثانية: 
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إلعادة تصميمها   األعمال عملية /عمليات( إدارة  اختيارن رؤية واضحة في ال بد من تكوي  

العمليات يساعد في تكوين فريق  واكتشافتكون أهدافها واضحة قابلة للقياس إلعادة التصميم 

 . اإلدارية بإعادة الهندسةخاص الالمشروع 

 البرمجةالمرحلة الثالثة: 

لمشاريع والوثائق والعمليات الحالية والنقاط المكشوفة ووضع األسس لتقييم الفريق 

والمعايير؛ لقياس المستقبل وتحسينه   وخالل هذه المرحلة تتركز الجهود التي يبذلها فريق 

 جديدة. هنطالقاعل  تحديد  المشروع

 التحويلابعة: المرحلة الر

تشير إل   التحويل(الذي يستخدم التحويل الحالي إلعادة العملية أو المنظمة  هذا التحويل في 

 البداية يجب أن يتم في إطار بيئة تجريبية ضيقة. 

 التنفيذالمرحلة الخامسة: 

ذاً تنفي دالتي تعاإلدارية بعد الدراسة التجريبية هناك تعهد ناجح في إعادة هندسة العمليات 

 كامالً ومتكامالً وناجحاً في المنظمة. 

 يموالتقالمرحلة السادسة: 

يم نجاح الجهود في تحقيق األهداف المحددة في المرحلة الثانية  فعل  سبيل وتقالن يتضم  

هذه  وتعدالمثال إذا كان تغيير الجهود  لم يحقق كل أهدافه ال بد له من تعديل  وإعادة تصميم  

 المرحلة من أهم المراحل الستمرارها في عملية التقدير وعملية االلتزام.

 اإلدارية العمليات المبادئ التي تقوم عليها إعادة هندسة 

  عقيلي  اآلتيةهناك عدة مبادئ تقوم عليها إعادة هندسة العمليات اإلدارية تتمثل في المبادئ 

 (2111؛ الكردي .2111

عل  إعادة تصميم العملية الواحدة من جديد بكامل اإلدارية العمليات  هندسةإعادة تقوم  -

 مراجعها وخطواتها  وذلك من بدايتها وحت  نهايتها. 
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 تقوم عل  اساس تقنية المعلومات الحديثة وتبني الالمركزية في عملية استخدامها. -

 ة في مهمة واحدة. الفرعية المتكامل اتإل  دمج المهمإعادة هندسة العمليات اإلدارية تسع   -

 .إعادة هندسة العمليات اإلداريةهم بكفاءة بعد اتالموظفين السلطة الكافية ألداء مهم تفويض   -

 توفير المرونة الكافية في تنفيذ مراحل العملية.  -

 تصميم العملية الواحدة بشكل يمكنها أن تؤدي أكثر من عمل. -

 تقليل عدد مرات التدقيق والمراجعة لتوفير السرعة في األداء.  -

يرة التي تستخدم إل  زيادة التنافسية  للمنظمات الكبإعادة هندسة العمليات اإلدارية تسع   -

 تقنيات متقدمة.

هنالك مجموعة من المبررات التي دعت إل  ضرورة استخدام مدخل إعادة هندسة العمليات 

 الجامعي ومن تلك المبررات ما يأتي:  اإلدارية في التعليم

التدهور الحادث في مستو  بعض مؤسسات التعليم العالي  حيث لم تحصل أي جامعة عربية  -

 ( جامعة هي األول  في العالم. 211مكان في ترتيب  

تدني مستو  المنتج التعليمي مع المنافسة الشديدة مما يؤكد الحاجة إل  إدارة التغيير الجذري  -

 مر كضرورة ملحة للبقاء واالستمرار والمنافس. والمست

الحاجة إل  تخفيض تكلفة الخدمة التعليمية مع احتفاظها بالجودة واإلتاحة في ظل ضغوط  -

أمورهم والمجتمع عن الخدمة التي تقدمها وأولياء المنافسة العالمية الشرسة  وعدم رضا الطالب 

 كثير من المؤسسات التعليمية. 

التعليمية والقوانين واللوائح المنظمة لها والتي تسمح للطالب الموهوبين غياب الممارسات  -

باجتياز مراحل التعليم المختلفة في فترات أقصر؛ وتخلف الهياكل االكاديمية واإلدارية والمالية 

 . األكاديميةباألقسام وبالكليات إل  جانب تخلف نظم الترقي في اللجان 

في منظومة التعليم  مثل ظاهرة عدم انتظام الطالب في أنتشار ظواهر سلبية كثيرة تؤثر  -

 األمين الجامعات  وانتشار ظواهر العنف واإلرهاب والجرائم بين طالب الجامعات. 

 (. 1998وآخرون 
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 :اإلداريةالعمليات  فوائد تطبيق إعادة هندسة

تهدف إعادة هندسة العمليات اإلدارية إل  تحقيق نتائج هائلة في مقاييس االداء مثل: جودة 

نجاز العمل من خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتخفيض زمن أداء االمنتج والتكلفة وسرعة 

ة العمليات وبشكل عام يمكن تقسيم الفوائد المترتبة عل  إعادة هندسة العمليات اإلدارية إل  أربع

  (2118؛حامد 2112 اللوزي جوانب رئيسة:

الجوانب الفنية المتعلقة بالعمليات التي تؤديها المنظمة إلنتاج السلعة أو تقديم الخدمة التي  -1

 تتعامل فيها مثل: 

 . إتمام عمليات متكاملة وليست جزيئات صغيرة 

 .سرعة انجاز العمل 

 . التوصل إل  أطراف جديدة لألداء 

 ي بين خطوات العمل.تضييق الفارق الزمن 

والشكل التنظيمي وأساليبه الجوانب التنظيمية التي تؤديها المنظمة والتي تختص بطرق العمل  -2

 ومن هذه الجوانب: 

 .تقليل المجهود ألمستندي واألدوات الالزمة 

 .اختصار خطوات العمل 

 .تقليل درجة المركزية 

 .تخفيض اإلجراءات 

 .توسيع صالحيات العاملين 

 ر هذه العملية عل  المديرين. اصتقاملين عل  اتخاذ القرارات دون مساعدة العا 

 .زيادة التنافس بين األفراد لبلوغ األهداف واستمرار تطوير األفراد 

  .تحسين نظم المعلومات وتطوير عملية اتخاذ القرارات 

 العاملين ومنها:  بالجوانب السلوكية والتي تتعلق  -5

  نتيجة اشتراكهم في التخطيط واتخاذ القرارات.رفع الروح المعنوية للعاملين 

 .إحساس العاملين باإلنجاز وإشباع حاجة إثبات الذات 

   باألفكار الجديدة بالعمل.  اإلسهاماإلقبال عل 

 قدراتهم عل  أداء أعمال متنوعة .مشعور األفراد بأهميتهم نتيجة تنوع مهاراتهم و 

 ها.قيلمنظمة التي يعملون إحساس العاملين بتبادل المنفعة بينهم وبين ا 
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 ومنها :ومناخه بيئة العمل  -4

 .تشجيع  اإلبداع وتحسين األداء وتعميق روح االلتزام والمسؤولية 

 . نشر روح الفريق والعمل الجماعي 

  . ترسيخ قيم واتجاهات ايجابية للعمل 

 .تفاعل مهارات الرؤساء والمرؤوسين 

  ونشر روح التحدي والرغبة في التفوق. مكافأة وتحفيز العاملين المبدعين والمتميزين 

  : الصلة ذات السابقة الدراسات:  ثانيا

 التفكير موضوع تناولت التي األجنبية و العربية الدراسات لبعض ضعر   يأتي فيما

 إل  األقدم من الزمني التسلسل حسب مرتبة اإلدارية  العمليات هندسة إعادة و االستراتيجي

 : يأتي وكما األحدث

  . االستراتيجي التفكير تناولت التيذات الصلة  السابقة الدراسات

ف العالقة ( Rosche,2003دراسة روشيه فت هد   قدرة مبين التفكير االستراتيجي و إل  تعر 

تنفيذيين في مراكز قيادية  ين( مدير111تكونت عينة الدراسة من  وعل  تصور المستقبل.  اإلفراد

في الواليات  سالتخصصات مختلفة للمشاركين في برنامج التنمية التنفيذي في جامعة والية كنس

عليتهم واستحقاقهم إلشراكهم في ات معهم مقابالت للتأكد من مد  فيالمتحدة األمريكية  وقد أجر

 توصلت الدراسة إل  النتائج اآلتية :كأداة لجمع البيانات. وأيضاً  االستبانةبرنامجها  واستخدمت 

ال توجد   ومقياس االنفتاح الشخصيطيه ضعيفة بين التصور المستقبلي وجود عالقة ارتبا -

قدرة البناء التنظيمي للمنظمات الخاصة م  بين الرؤية المشتركة والسلوك القيادي ةعالقة ارتباطي

صعوبة تحديد المكونات المعرفية للتفكير    والعامة عل  ممارسة التفكير االستراتيجي

 في شخصية كل فرد من أفراد المنظمة. ومقاييسها االستراتيجي 

 أنماط ممارسة درجة إل  التعرف هدفت دراسة( 2005  شةحوالحرا الشديفات ر أج  و

 إل  كذلك وهدفت. األردن في التعليم و التربية وزارة في اإلداريين القادة لد  اإلستراتيجي التفكير

 التفكير أنماط ممارسة درجة عل  العلمي والمؤهل والخبرة الوظيفي المركز من كل أثر تقصي

 التربية وزارة في اإلداريينالقادة  من قائدا( 360  من الدراسة عينة تكونتوقد . االستراتيجي
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 الدراسة بيانات لجمع اإلستراتيجي التفكير أنماط استبانة استخدام وتم. األردن في والتعليم

 وزارة في اإلداريين القادة لد  اإلستراتيجي التفكير أنماط ممارسة درجة أن:  النتائج وأظهرت

 درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود تبين كما منخفضة  كانت األردن في التعليم و التربية

 العامين المديرين فئتي ولصالح الوظيفي للمتغير تعز  اإلستراتيجي التفكير أنماط ممارسة

 التفكير أنماط ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدمو والتعليم  التربية ومديري

 .  العلمي والمؤهل اإلدارة  مجال في الخبرة لمتغير تعز  اإلستراتيجي

( مديراً من مدراء المنظمات غير 471( دراسة عل  عينة  Zsiga,2007  زيغا جر  أكما 

بهدف تحديد مستويات االستعداد للتعلم الذاتي الموجه  والتفكير االستراتيجي والقيادة ربحية ال

من  قة ارتباطية بين مستو  ممارسة كلأكدت النتائج أن هناك عالفي بريطانيا   الفاعلة لديهم

 التعلم الذاتي الموجه والتفكير االستراتيجي وفاعلية القيادة  كما أن هناك عالقة ارتباطية بين

ممارسة التفكير االستراتيجي وعدد سنوات الخبرة في العمل اإلداري   وان االفراد الذين لديهم 

 ة عل  ممارسة التفكير االستراتيجي. قدرماالستعداد للتعلم الذاتي الموجه اكثر 

ل  مهارات التفكير االستراتيجي إف فت التعر  ( دراسة هد  Keung,2008ر  كيونج  وأج  

المدارس الفاعلة والخصائص التنظيمية الشخصية  وفاعلية قائد المدرسة في هون  التي تميز قادة 

وأظهرت النتائج للحصول عل  المعلومات المتعلقة بالدراسة. األسلوب التجريبي ستخدم وأُ كون . 

مدارس  كما أن التفكير ال يريهناك صلة بين مهارات التفكير االستراتيجي وفاعلية القادة ومدأن 

تيجي يختلف من مدير إل  أخر حسب كفاءته والمهارات التي يستخدمها  كما كشفت االسترا

 . ةأن التفكير االستراتيجي يحسن من نوعية التعليم ويعزز االداء األكاديمي للطلب ةالدراس

 العام التعليم مدارس مديرات امتالك درجة معرفة إل  هدفت دراسة( 2008  الفواز رتوأج  

 نظرهن وجهة من معوقاته ووجود حله المر وممارستهن اإلستراتيجي  التفكير ألنماط جدة بمدينة

 واستخدمت جدة  بمدينة العام التعليم مدارس في مديرات( 209  من الدراسة عينة تكونتوقد 

 التفكير طانمأ يمتلكن المدارس مديرات أن الدراسةنتائج  وأظهرت  البيانات لجمع كأداة اإلستبانة

 بدرجة اإلستراتيجي التفكير مراحل ويمارسن.  والتخطيطي والتشخيصي  والتجريدي الشمولي 

ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مراحل التفكير االستراتيجي  قوجود فروو . جدا كبيرة

 . تعز  للمرحلة الدراسية وعدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية والمؤهل العلمي
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 وعل   االستراتيجي التفكير واقع إل  فالتعر   فتهد   دراسة( 2010  الشهري ر وأج  

 هدف تحقيق ولغرض.  الطائف بمدينة واألهلية الحكومية الثانوية المدارس مديري لد  همعوقات

 واألهلية الحكومية الثانوية المدارس مديري من مديراً ( 75  من عينة اختيار تم الدراسة هذه

 الدراسة  ألغراض الالزمة البيانات لجمع اإلستبانة استخدام تمو. الطائف بمحافظة للبنين

 لنمط المدارس مديري امتالك درجة أن: بينها من كان النتائج من مجموعة إل  الدراسة وخلصت

 ونمط  يالتشخيص التفكير ونمط التجريدي التفكير نمط أما. كبيرة بدرجة تكان  الشمولي التفكير

 التفكير ممارسات من الحالية األوضاع تقييم نوإ  قليلة بدرجة تكان التخطيطي التفكير

 صياغة أما  متوسطة  بدرجة كانت الطائف بمدينة الثانوية المدارس مديري لد  اإلستراتيجي

 كانت اإلستراتيجي التفكير ممارسات منوتقويمها  اإلستراتيجية ومراجعة هاوتطبيق اإلستراتيجية

حول بين متوسطات استجابات مديري المدارس الثانوية  إحصائياتوجد فروق دالة و  قليلة بدرجة

ممارسة التفكير االستراتيجي وفقاً لمتغير نوع المدرسة  والمؤهل العلمي  وعدد سنوات الخبرة 

 في اإلدارة والدورات التدريبية. 

( إل  اقتراح أنموذج إداري لتطوير مفهوم التفكير 2111فت دراسة ديراني  هد  

االستراتيجي لمديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن. من خالل تطوير إستبانة تم توزيعها 

عل  عينة الدراسة المكونة  من جميع أفراد مجتمع الدراسة من مديري المدارس الثانوية 

( مديراً 115التربية والتعليم األول  والثانية في عمان  والبال  عددها   الحكومية في مديريتي

وقد استخدمت المنهج المسحي التحليلي التطويري   2117/2118ومديرة للعام الدراسي 

 وتوصلت الدراسة إل  النتائج اآلتية : 

دارس جة إدراك مفهوم التفكير االستراتيجي وممارسته مرتفعة لد  مديري المكانت در   

الثانوية الحكومية في األردن . وبالنسبة لمتغيرات الدراسة  فقد بينت النتائج عدم وجود فروق 

ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن لمفهوم التفكير  ةذات داللة إحصائية لدرج

في ضوء االستراتيجي تعز  لمتغيرات الجنس  والمؤهل العلمي  والخبرة في مجال اإلدارة. و

نتائج الدراسة تم بناء أنموذج إداري مقترح لتطوير مفهوم التفكير االستراتيجي لمديري المدارس 

 الثانوية الحكومية في األردن.

جة ممارسة مديرات مدارس ل  در  إف التعر  ل  إفت ( دراسة هد  2114  القباسرت  كما  أج  

ألداء المدرسي من وجهة المؤشرات جودة تطبيقهن درجة و االستراتيجيالدمج ألنماط التفكير 

نظر المعلمات  والكشف عن نوع العالقة بين درجة تقدير المعلمات لممارسة مديرة مدرسة الدمج 

 ألنماط التفكير اإلستراتيجي. 
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نت ( من المجتمع  %8591( معلمة من مدارس الدمج بنسبة  155  منعينة الدراسة  وتكو 

من مراحل التعليم العام الثالث  ابتدائي  متوسط  ثانوي( بمدينة الطائف  وتمثلت  نتم اختياره

ل  درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لد  مديرات أداة الدراسة في إستبانة للتعرف إ

مدارس الدمج وواقع جودة األداء المدرسي  من وجهة نظر المعلمات. وتوصلت الدراسة إل  

التفكير االستراتيجي المختلفة وجميع إبعاد  أنماطبين اطية موجبة دالة احصائياً عالقة ارتبوجود 

جودة األداء المدرسي والدرجة الكلية  ولبعض المتغيرات مثل التخصص والمرحلة في تقدير 

 درجة ممارسة أنماط التفكير ومؤشرات جودة األداء. 

 

جة استخدام مديري المدارس ر  ف إل  دلتعر  إل  افت هد  فقد  (2115  ما دراسة نخالةأ

وفيما إذا كانت هناك الثانوية بمحافظة غزة للتفكير اإلستراتيجي وعالقته بدرجة أدائهم اإلداري  

تعز  لمتغيرات الدراسة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة  إحصائيةفروق ذات داللة 

  للمديرين ونائبة اً ( نائب122 سنوات الخدمة(. وبلغت عينة الدراسة والمؤهل العلمي  و الجنس  

عدم وجود فروق ذات داللة  توصلت الدراسة إل و( من المجتمع األصلي  %8491بنسبة  

أفراد العينة لدرجة استخدام مديري المدارس الثانوية  إحصائية بين متوسطات درجات تقدير

. والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة الجنس اتعز  لمتغيربمحافظات غزة للتفكير االستراتيجي تُ 

وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة و

استخدام مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتفكير االستراتيجي  وبين متوسط تقديراتهم 

  لدرجة أدائهم اإلداري.

 

ل  فاعلية برنامج قائم عل  استراتيجيات إف ل  التعر  ( إ2115  شريخ أبو فت دراسة وهد  

ما وراء اإلدراك في التحصيل الدراسي في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واإلستراتيجي والذكاء 

( 98عينة الدراسة من   وتكونتالذاتي لد  طلبة مساق الثقافة اإلسالمية بجامعة جرش باألردن. 

كمجموعة تجريبية بل  عدد  إحداهماجموعتين. وتم تخصيص ل  معطالباً وطالبة تم توزيعهم 

( طالباً 45كمجموعة ضابطة بل  عدد الطلبة فيها   واألخر وطالبة   اً ( طالب45الطلبة فيها  

 أدواتنتائج الدراسة وجود فرق لصالح المجموعة التجريبية عل  جميع  أظهرتو .وطالبة

وجاءت  .التحصيل الدراسي والتفكير اإلبداعي واالستراتيجي والذكاء الذاتي اختباراتالدراسة: 

متوسط حسابي بل  بالمتوسطات الحسابية لمهارات التفكير اإلبداعي لمهارة الطالقة أعل  

(  بينما جاءت أعل  المتوسطات لمهارات التفكير االستراتيجي لمهارة االستشراف 18991 
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وجاءت أعل  المتوسطات الحسابية لمهارة الذكاء الذاتي لمهارة  ( 18951بمتوسط حسابي بل   

 (. 17975فهم الذات لمتوسط حسابي بل   

 

جة ممارسة اإلدارة ف إل  در  التعر  إل  فت هد  فقد ( 2117أما دراسة العاجز  وعساف  

ستخدم المنهج أُ العليا بالجامعات الفلسطينية إلدارة األزمات وعالقتها بالتفكير االستراتيجي لديهم. 

الوصفي التحليلي  بتطبيق أداة الدراسة التي تكونت من استبانتين  األول  إدارة األزمات( والثانية 

( من العاملين في اإلدارة 125 مؤشرات التفكير االستراتيجي(  عل  عينة الدراسة المكونة من 

: توجد فروق ذات يأتي ائج ما العليا بالجامعات الفلسطينية مساعد عميد فما فوق(. وكانت أهم النت

داللة إحصائية بين متوسطات درجات افراد العينة لدرجة ممارسة اإلدارة العليا بالجامعات 

الحكومية منها  الجامعة الفلسطينية إلدارة األزمات تعز  إل  متغير نوع الجامعة  وذلك لصالح 

تعز  ذات داللة إحصائية  د فروقلصالح أستاذ مساعد بينما ال توجو األكاديميةولمتغير الرتبة 

متوسطة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة  إيجابيةووجود عالقة  لمتغير سنوات الخدمة. 

اإلدارة العليا بالجامعات الفلسطينية إلدارة األزمات ودرجة التقدير لمؤشرات التفكير 

 االستراتيجي. 

 

 : اإلدارية العمليات  هندسة إعادة تناولت التي السابقة الدراسات

 األعمال عمليات هندسة استخدام الختبار فتهد   دراسة(  Balaji ,2004  باالجي ريأج  

 عينة العالي للتعليم معاهد ثالثة اعتماد وتم. نيوزلندا في العالي التعليم معاهد في التجارية

(عضو هيئة تدريس في المعاهد المختارة 212وتكونت عينة الدراسة من  .حالة كدراسة مقصودة

 هناك بأن الدراسة نتائج أظهرت وقد.  البيانات لجمع اداتين المقابالت و االستبانات استخدام وتم

 بهدف الحجم متوسطة التعليم معاهد في األعمال اتعملي ةسهند تطبيق عملية تواجه تحديات

وبينت نتائج الدراسة أن هناك معاهد .  الدولي المستو  عل  التنافس من وموقفها أدائها تحسين

 تخطط لتبني جهود مماثلة .  تعليم عال  

 

 العوامل تقصي إل  فتهد   دراسة( Francis & Zairi , 2007   وزيري فرانسيس ر وأج  

 وتم ماليزيا  في العالي التعليم وزارة في اإلدارية لياتمالع هندسة إعادة عملية نجاح ال  المؤدية

نت عينة الدراس  عال   تعليم معاهد لثالثة حالة كدراسة العمليات هندسة إعادة عملية تطبيق  ةوتكو 

 الحالة دراسة تحليل خالل ومن( موظفاً من موظفي المعاهد التابعة في التعليم العالي  151من  
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 إعادة لعملية وحاسمة مهمة مشتركة عوامل سبعة وجود إل  التوصل تم الثالثة التعليمية للمعاهد

 والنظام النوعية  و والثقافة الواحد  الفريق  بروح العمل:  وهي اإلدارية العمليات هندسة

 وتكنولوجيا  هوالتشاركي الفاعلة  ريالتغي وإدارة المرضية المكافآت ونظام النوعي  اإلداري

 .                   المالية المصادر وكفاية للمشروعات  الفاعلة واإلدارة المعلومات  ونظام المعلومات

 

 طارإ تصميم إل  فتهد   دراسة راءبإج  ( Abdous & Wuhe 2008  ووي عبدوس قامو

 العاملين جميع من الدراسةمجتمع  تكون وقد العالي  للتعليماإلدارية  العمليات هندسة إلعادة مقترح

 وعددهمالذين طبقة عليهم الدراسة  األمريكية المتحدة الواليات في دومنيون جامعة في اإلداريين

 التعليم مؤسسات في اإلدارية الهندسة إلدارة وعملياً  مبدئياً اً إطار الدراسة اقترحت وقد(. 212 

  .العالي

 

 كليات عمداء تطبيق مكانيةإ مد  إل  فالتعر   إل ( 2009  عيس  بني دراسة فتوهد  

 العمداء نظر وجهة من تطبيقها عيقاتمو اإلدارية ةسالهند لعملية األردنية الجامعات في التربية

 الجامعة في األقسام ورؤساء العمداء جميع من الدراسة عينة تكونت وقد. األقسام ورؤساء

. البيانات جمع في أداة االستبانة واستخدمت.  قسم ورئيس عميداً ( 47  عددهم والبال  األردنية

 تقدير بدرجة جاء التربوية القرارات ةسلهند ةيالقيم مةوالمنظ مجال أن الدراسة نتائج وأظهرت

 جهةو من اإلدارية ةسالهند ةيلعمل التربية كلية عمداء تطبيق مكانيةإ درجة أن وتبين.  جداً  عالية

 ةيالقيم المنظومة مجال األول  الرتبة في جاء: يأتي كما كانت للمجاالت وفقاً  األقسام رؤساء نظر

 . اإلدارة مجال األخيرة الرتبة في جاء حين في التربوية  القرارات ةسلهند

 

 القرار دعم نظم بين العالقة إل  فالتعر   فتهد   دراسة  رأج  فقد (  2111   الشوبكي أما

( 500  من الدراسة عينة وتكونت. غزة بقطاع الفلسطينية الجامعات في اإلدارية الهندسة وإعادة

:  أهمها النتائج من مجموعة إل  الدراسة وتوصلت البيانات  لجمع االستبانة واستخدمت طالب 

 كانت غزة بقطاع الفلسطينية الجامعات في اإلدارية العمليات هندسة إعادة ممارسة درجة أن

 في الهندسة وإعادة القرار دعم نظم بين إحصائية داللة ذات إيجابية عالقة وجود  ومتوسطة

لمتغير المستو   ذات داللة إحصائية ُتعز وجود فروق   وغزة قطاع في الفلسطينية الجامعات

التعليمي بالنسبة إل  مجال"دعم اإلدارة العليا الستخدام نظم دعم القرار لصالح المبحوثين الذين 
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وجود فروق لمتغير اسم الجامعة وذلك لكل مجال من مجاالت و  يحملون درجة الماجستير "

 إلسالمية ثم جامعة األزهر ثم جامعة األقص .   الدراسة لصالح الجامعة ا

 

 في اإلدارية الهندسة أسلوب استخدام جةدر   فتعر   فتهد   بدارسة( 2010  حنون وقامت

 نظر وجهة من الغربية الضفة اتمحافظ في الحكومية المدارس في اإلدارية العمليات ممارسة

 اإلدارية  والخبرة العلمي  والمؤهل الجنس  أثر تقصي إل  كذلك وهدفت والمديرات  المديرين

 درجة معرفة عل  للوقوف سعياً  الدراسة  عينة عل  والمحافظة والتخصص  المدرسة  ومستو 

 في الحكومية المدارس في اإلدارية العمليات ممارسة في اإلدارية الهندسة أسلوب استخدام

 االستبانة واستخدمت ومديرة  مديراً ( 429  من الدراسة عينة تكونتو. الغربية الضفة محافظات

 اإلدارية الهندسة أسلوب استخدام درجة أن:  اآلتية النتائج الدراسة وأظهرت.  البيانات لجمع أداة

 وجهة من الغربية  الضفة محافظات في الحكومية المدارس في اإلدارية العمليات ممارسة في

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدمو. جداً  مرتفعة كانت والمديرات  المديرين نظر

 المدرسة  مستو و الجنس  لمتغيرات تعز   اإلدارية لهندسةل اإلدارية العمليات ممارسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام أسلوب  أظهرت النتائج كما  . والتخصص

فظات الضفة الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محا

عز  لمتغير المؤهل العلمي  في مجال التخطيط  الغربية  من وجهة نظر المديرين والمديرات  تُ 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة وولصالح حملة مؤهل  أعل  من بكالوريوس(. 

استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في 

افظات الضفة الغربية  من وجهة نظر المديرين والمديرات  تعز  لمتغير الخبرة اإلدارية مح

 سنوات(  5ولصالح أكثر من 

 

 عل إعادة الهندسة اإلدارية  أثر إل  فالتعر  إل   فتهد   دراسة( 2011  عون ر وأج  

 سعود  الملك بجامعة التربية كلية خريجات نظر وجهة من الجامعي التعليم  مخرجات تطوير

 التربية كلية مخرجات عن الخريجات ورضاإعادة الهندسة اإلدارية  بين العالقة إل  والتعرف

 عينة أفراد إجابات بين اإلحصائية الفروق إل  والتعرف العمل  سوق احتياجات مع وتوافقها

 سنوات عدد  - التدريبية الدورات – التخصص   للمتغيرات تبعاً  الدراسة محاور نحو الدراسة

 الستخدام ومقترحات توصيات إل  والتعرف   ( الحالي التراكمي المعدل – الجامعة في الدراسة

 من طالبة( 50  من الدراسة عينة تكونتوقد . الجامعي التعليم مخرجات تطوير في الهندرة
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. البيانات لجمع اإلستبانة واستخدمت. بالرياض سعود الملك بجامعة التربية كلية خريجات

 هيئة أداء تقييم في لطالبةل الجامعة إشراك أهمها النتائج من مجموعة إل  الدراسة وتوصلت

 . الجامعي التعليم جودة في مباشراً  دوراً  إلعادة هندسة العمليات  اإلدارية وأن بالكلية  التدريس

 

 االبتدائية المدارس مديرات استخدام درجة فتعر   إل  فتهد   دراسة( 2013  نيالدي ر أج  و

 اإلداري إلبداعل ممارستهن بدرجة وعالقتها اإلدارية الهندسة ألسلوب الكويت دولة في الحكومية

 استبانتين استخدام وتم.  معلمة(  401   من الدراسة عينة تكونت وقد. المعلمات نظر وجهة من

 وقد.  اإلداري اإلبداع  استبانة والثانية اإلدارية  الهندسة أسلوب استبانة األول  البيانات  لجمع

 في الحكومية االبتدائية المدارس مديرات استخدام درجة أن: اآلتية النتائج إل  الدراسة توصلت

 درجة وأن. متوسطة كانت المعلمات نظر وجهة من اإلدارية الهندسة ألسلوب الكويت دولة

 نظر وجهة من اإلداري لإلبداع الكويت دولة في الحكومية االبتدائية المدارس مديرات ممارسة

 بين إحصائية داللة ذاتارتباطيه  إيجابية عالقة وجودالنتائج  بينت كما. مرتفعة كانت المعلمات

 اإلدارية الهندسة ألسلوب الكويت دولة في الحكومية االبتدائية المدارس مديرات استخدام درجة

 المدارس مديرات استخدام درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجودو اإلداري  اإلبداع ودرجة

 الفئة ولصالح الخبرة  لمتغير تبعاً  اإلدارية الهندسة ألسلوب الكويت دولة في الحكومية االبتدائية

وجود وعدم  . فوق فما الماجستير حملة ولصالح العلمي  المؤهل ريلمتغو. فأكثر سنة  (11  من

الحكومية في دولة  االبتدائيةفروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام مديرات المدارس 

لمتغير المؤهل العلمي والدورات التدريبية. ووجود  ُتعز الهندسة اإلدارية  ألسلوبالكويت 

فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديرات المدارس الحكومية في دولة الكويت 

ير المؤهل العلمي  فأكثر  ولمتغ (11لصالح الفئة  ولإلبداع اإلداري تبعاً لمتغير الخبرة  

 ولصالح حملة الماجستير فما فوق. 

 

ف إل : معوقات تطبيق هندسة العمليات التعر  إل   فت( دراسة هد  2114ر  ريحان  ج  وأ

اإلدارية  الهندرة( في المدارس الحكومية في محافظة غزة وسبل الحد منها  وتكون مجتمع 

مديراً  ( 598  ممحافظة غزة  البال  عددهالدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية في 

د ووج إل  وتم التوصلمجتمع الدراسة.  أفراد(  لتحليل استجابات SPSSستخدم  أُ ومديرة  و

عينة الدراسة  للمعوقات التي يواجهونها  أفرادفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

لمدارس الحكومية بمحافظات غزة  تعز  في االعمليات اإلدارية في تطبيق مدخل إعادة هندسة 
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ال وسنوات. (11-5 الفئة لصالح ولصالح اإلناث  ولمتغير عدد سنوات الخدمة و لمتغير الجنس

معوقات التي الإحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة  من توجد فروق ذات داللة 

عز  لمتغير محافظات غزة  تُ يواجهونها في تطبيق مدخل إعادة الهندسة في المدارس الحكومية ب

 ية  ولمتغير مستو  المدرسة   أساسية  ثانوية(.بالتدري اتالدورالعلمي  ومتغير عدد المؤهل 

 

جة استخدام مديري المدارس الثانوية ف در  إل  تعر  ( 2115فت دراسة الحنتولي  هد  و

الخاصة ألسلوب الهندسة اإلدارية في محافظة عمان وعالقتها بدرجة تفويض السلطة من وجهة 

ومعلمة  وقد  ( معلماً 541تكونت من  نظر المعلمين  ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة 

دالة إحصائيا بين  ايجابيةوجود عالقة : توصلت الدراسة إل   وقدللدراسة. استخدمت أداتان 

درجة استخدام مديري مدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان ألسلوب الهندسة اإلدارية  

الدرجة الكلية في تعز  لمتغير الجنس  إحصائياً ودرجة تفويضهم للسلطة. عدم وجود فروق دالة 

مجال فهم إجراءات وفي مجال تحديث إجراءات العمل اإلداري  وكان الفرق لصالح اإلناث في 

الخبرة والمؤهل العمل اإلداري  ولصالح الذكور في تحسين إجراءات العمل اإلداري  ولمتغيري 

لدرجة تفويض  إحصائياً العلمي  إذ كان الفرق لصالح فئة  دراسات عليا(  ووجود فروق دالة 

ان الفرق مديري مدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان السلطة تعز  لمتغير الجنس  وك

( سنوات فأكثر ولمتغير المؤهل العلمي كان 11لصالح الذكور  ولمتغير الخبرة أو أصحاب فئة  

 الفرق لصالح دراسات عليا.

ل  مستو  تقدير اعضاء هيئة إف فت إل  التعر  ( دراسة هد  2117ر  عساف  وأج   

 توالكشف عما إذا كان التدريس بالجامعات الفلسطينية لمعوقات تطبيق هندسة العمليات اإلدارية

الرتبة وهناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التقدير تعز  لمتغيرات: الكلية  

( 55مكونة من   إستبانةتبع المنهج الوصفي بتطبيق أُ سنوات الخدمة  ولتحقيق ذلك واألكاديمية  

( 95ل  عينة مكونة من  تقنية  بشرية  مالية  إدارية  ع مجاالت : أربعة( فقرة موزعة عل  

من جامعتي األزهر واإلسالمية  وتوصلت الدراسة إل  أن الدرجة الكلية لتقدير أفراد  اً عضو

العينة لمعوقات تطبيق هندسة العمليات اإلدارية جاءت المعوقات المالية في الرتبة األول   

أنه ال توجد  و . األخيرةفي الرتبة والبشرية في الرتبة الثانية واإلدارية في الرتبة الثالثة  والتقنية 

العينة لمعوقات تطبيق هندسة  أفرادفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير 

سنوات والرتبة األكاديمية  والكلية   لمتغيرات:عز  العمليات اإلدارية بالجامعات الفلسطينية تُ 

 الخدمة. 
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 منها الحالية الدراسة موقعو السابقة الدراسات ملخص

جة ممارسة أنماط التفكير ف إل  در  السابقة التعر  العربية واألجنبية فت بعض الدراسات هد    

ودراسدددة   (2118ودراسددة الفددواز    (2115الشددديفات والحراحشددة  االسددتراتيجي مثددل دراسددة 

إل  مهدارات التفكيدر اإلبدداعي ف تعر  ال دفوبعضها ه   (2114( ودراسة القباس  2111الشهري  

ف إل  درجة ممارسة اإلدارة العليا إلدارة ف بعضها إل  التعر  ( وهد  2115دراسة أبو شريخ   مثل

 . (2117 األزمات وعالقتها بالتفكير االستراتيجي مثل دراسة العاجز وعساف

فت   بددبعض  إلدد  التعددرفعددادة هندسددة العمليددات اإلداريددة إلبعددض الدراسددات السددابقة  وهددد 

(  وبعضدها تنداول 2112القتها باإلبداع اإلداري مثل دراسدة الدديين  المتغيرات  فبعضها تناول ع

(وبعضها تنداول عالقتهدا برضدا الخريجدات 2111عالقتها بنظم دعم القرار مثل دراسة الشوبكي  

علدد  معوقددات ف تعددر  ال(  وبعضددها هدددف 2111وجددودة المخرجددات التعليميددة مثددل دراسددة عددون  

فت الدراسددة الحاليددة (. بينمددا هددد  2117ل دراسددة عسدداف  تطبيددق هندسددة العمليددات اإلداريددة   مثدد

  وتقصددي رؤسدداء األقسددام األكاديميددة ألنمدداط التفكيددر االسددتراتيجي ف إلدد  درجددة ممارسددة التعددر  

فددي الجامعدات االردنيددة الخاصددة فددي ندسدة العمليددات اإلداريددة بدرجددة ممارسدداتهم إلعددادة هالعالقدة 

 . العاصمة عمان

عيندات مدن االفدراد مدنهم مدن اسدتخدم مدن العربيدة واالجنبيدة ابقة الدراسات السد تخدمتاس  

( ودراسددة 2118( ودراسددة الفددواز  Roshe,2003 مددديري ومددديرات كمددا فددي دراسددة روشدديه 

( واسدتخدمت دراسدات اخدر  2115( ودراسدة نخالدة  2114( ودراسدة القبداس  2111الشهري  

( واستخدم بعضها طالب جامعات كمدا فدي 2115 لقادة إداريين مثل دراسة الشديفات والحراحشة 

( واستخدم اخر  العاملين في اإلدارة العليا مثل دراسة العداجز وعسداف 2115دراسة ابو شريخ  

( كمدددددا فدددددي دراسدددددة الشدددددديفات 551-75(. وتددددراوح عددددددد افدددددراد العيندددددات مدددددا بدددددين  2117 

 االستراتيجي.  بالنسبة ألنماط التفكير(. 2111( ودراسة الشهري  2115والحراحشة 

مدن إلعدادة هندسدة العمليدات اإلداريدة فقدد اسدتخدمت بعدض الدراسدات عيندات بالنسدبة أما   

دراسدات اخددر  عينددات مددن مددديري المدددارس  ت( واسددتخدم2114المعلمدين مثددل دراسددة القبدداس  

ومنهدا مدن اسدتخدم طلبدة الجامعدة ( 2114( ودراسدة ريحدان 2115الثانوية مثل دراسة الحنتولي  

( واسددتخدمت دراسددات االخددر  العدداملين اإلداريددين مثددل دراسددة 2111ل دراسددة الشددوبكي  مثدد
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( 511-47(  وقد تراوح عددد افدراد العيندات مدا بدين  Abdous& Wuhe, 2008عبدوس ووي  

( بالنسددبة إلعددادة هندسددة 2119( ودراسددة بنددي عيسدد   2111فددرداً كمددا فددي دراسددة الشددوبكي  

 العمليات اإلدارية. 

نت عينة الدراسة الحاليدة مدن اعضداء هيئدة التددريس فدي الجامعدات الخاصدة فدي تكو   بينما  

 ( عضو هيئة تدريس من كال الجنسين. 245محافظة العاصمة  عمان( وعدد افرادها  

سددددتخدمت الدراسددددات السددددابقة العربيددددة واالجنبيددددة ادوات متعددددددة لجمددددع البيانددددات فددددي ا  

(  2115(  ودراسدددة الحنتدددولي 2117دراسدددة عسددداف  (  و2115االسدددتبانات  كدراسدددة الدددديين  

دراسددة حنددون مددا فددي (  واالسددتبانة والمقابلددة ك2114(  ودراسددة القبدداس 2117ودراسددة العدداجز  

 ودراسددة روشدديه(  Balagi,2004(  وبعضددها اسددتخدم المقددابالت مثددل دراسددة بالجيدده  2111 

ٌ Rosche, 2003 االسدتبانة أداة لجمدع البياندات بعدد التأكدد مدن (. بينما استخدمت الدراسدة الحاليدة

  .صدقها وثباتها

اسددتخدمت الدراسددات السددابقة العربيددة واالجنبيددة المددنهج الوصددف التحليلددي مثددل دراسددة 

(  2115(  ودراسة نخالة  2117(  ودراسة العاجز  2117(  ودراسة عساف  2115الحنتولي  

(  ومنهددا مددا 2111طددويري مثددل دراسددة ديرانددي  ومنهددا مددا اسددتخدم المددنهج المسددحي التحليلددي الت

(. بينمدا اسدتخدمت الدراسدة Keung, 2008  مثدل كيدونجبدي فدي دراسدته يخدم االسدلوب التجرتاس

 لدراسة الحالية. التحليلي لمناسبة هذا المنهج ل يصفمنهج الوالالحالية 

 ما استفادته الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: 

 النظري للدراسة .كتابة اإلطار  .1

 تحديد مصطلحات الدراسة. .2

 تحديد متغيرات الدراسة  واختيار منهج الدراسة  وإجراءاتها. .5

 تفسير النتائج ومقارنتها.  .4

 استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة.  .5

 بناء أداه الدراسة  االستبانة(  بمجاالتها المختلفة. .5

تي استخدمت أسلوب إعادة عمليات الهندسة اإلطالع عل  تجارب عربية  وأجنبية وال .7

 التفكير االستراتيجي في تطبيقها. مع أنماطاإلدارية  
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اإلطالع عل  مقترحات الدراسات التي تناولت إعادة هندسة العليات اإلدارية وأنماط التفكير  .8

 اإلستراتيجي في المؤسسات المختلفة . 

االستراتيجي ومفهومه ومحدداته وربطه  توفر إطاراً نظرياً لسد الفجوة في موضوع التفكير .9

 في إعادة هندسة العمليات اإلدارية كمرجع في اللغة العربية.

أنماط بين تناولت العالقة أن ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها من الدراسات هو أنها  

ة  وكانت في الجامعات األردنية الخاص التفكير االستراتيجي وإعادة  هندسة العمليات اإلدارية

عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات وتم تطوير أداتين لقياس متغيري 

 . الدراسة  أنماط التفكير االستراتيجي وإعادة هندسة العمليات اإلدارية( 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

 وكيفية وعينتها الدراسة ومجتمع المستخدم البحث لمنهجية عرضاً  الفصل هذا نتضم  

 هذه لتحليل الالزمة اإلحصائية والمعالجات البيانات لجمعوأداتي الدراسة المستخدمتين  ارهايختا

 وذلك عل  الن حو اآلتي: البيانات

  : المستخدم البحث منهجأوالا : 

 لتحقيق المناسب المنهج وهو أالرتباطي الوصفي البحث منهج الدراسة هذه في ستخدمأُ 

 وإعادة االستراتيجي التفكير أنماط بين العالقة استقصاء إل  يهدف كونه الدراسة هذه أهداف

وتم استخدام االستبانة وسيلة لجمع البيانات بعد التحقق من صدقها   العمليات اإلدارية هندسة

 وثباتها.

 :  الدراسة مجتمعثانياا: 

 (9  وعددها عمان العاصمة في الخاصة األردنية الجامعات جميع من الدراسة مجتمع نتكو  

(عضو هيئة تدريس من كال 5928الجامعات  هذه اعضاء هيئة التدريس في جامعات وبل  عدد 

الجنسين موزعين عل  الجامعات الخاصة في محافظة عمان من خالل الرجوع إل  إحصائية 

في  موضحة كما وهي( 2115/2117للعام الدراسي  والبحث العلمي  التعليم العاليوزارة 

 ( .1 الجدول
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 (1) جدولال

 الجنس حسب عمان العاصمة في الخاصة الجامعاتأعضاء هيئة التدريس على  زيعتوة 

ل
س
سل
الت

 

 المجموع إناث ذكور الجامعة أسم

 251 61 190 الزيتونة جامعة 1

 186 34 152 اإلسراء جامعة 2

 223 65 158  البتراء جامعة 3

 182 54 128 األوسط الشرق جامعة 4

 201 51 150 األهلية عمان جامعة 5

 41 12 29 المفتوحة العربية الجامعة 6

 105 19 86 العربية عمان جامعة 7

 211 51 160 التطبيقية العلوم جامعة 8

 106 11 95 للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة 9

 3956 882 3047 المجموع:
 

 

 نة الدراسة : عية ثالثاا : 

 : وهما اإلحصائية للمعاينة نطريقتي استخدام تم  

جامعة  وهي الدراسة ةعين تسحب منهال جامعات ثالث ارياخت تم إذ العشوائية العنقودية ينةالع   .1

  .األوسط الشرقوجامعة  البتراءجامعة  و الزيتونة

 األردنية  الجامعات من التدريس هيئة أعضاء اريختالنسبية ال العشوائية الطبقية ينيةالع   .2

تم تحديد عدد   (Krejcie & Morgan 1970)كرجيسي ومورجن  جدول وباستخدام الخاصة

 ( يوضح ذلك . 2( عضو هيئة تدريس والجدول  245أفراد العينة بـ 
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 (2) الجدول

 .والجنس الجامعة حسب التدريس هيئة أعضاء من العينة أفراد زعتوة 

 المجموع إناث ذكور الجامعة اسم التسلسل

 95 25 70 الزيتونة جامعة 1

 82 24 58  البتراء جامعة 2

 69 22 47 األوسط الشرق جامعة 3

 245 71 175 المجموع 4

إعدداد جددول ألفدراد عيندة الدراسدة حسدب متغيدرات الدراسدة الثالثدة الجنس  الخبدرة   كما تم  

إستبانتي الدراسة المتمثلتدين فدي: إسدتبانة أنمداط التفكيدر عن األكاديمية(  في ضوء إجاباتهم  ةالرتب

 ( يبين ذلك : 5جدول  الهندسة العمليات اإلدارية و ةاالستراتيجي  واستبان

 (3الجدول )

  األكاديميةزع افراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والخبرة والرتبة توة 

 العدد المتغير الفرعي المتغير الرئيسي

 الجنس
 175 ذكر

 72 انث 

 142 المجموع:

 الخبرة

 41 سنوات فأقل 5

 81 سنوات   11-5من 

 125 سنة فأكثر  11

 142 المجموع:

 العلمي  األكاديميةالرتب 

 51 استاذ

 111 استاذ مشارك 

 114 استاذ مساعد

 142 المجموع: 
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 : يأتي كما وهما المعلومات لجمع أداتين تطوير تم  : الدراسة أداتارابعاا: 

 . :  الداة األولى : استبانة أنماط التفكير االستراتيجيا

عل  االدب النظري  باالعتمادقامت الباحثة بتطوير استبانة انماط التفكير االستراتيجي 

(  2111 الدراسات السابقة ذات الصلة مثل دراسة الشهري والتربوي المتعلق بالموضوع 

وقد  (2115(  ودراسة النخالة  2115شة  ح(  ودراسة الشديفات والحرا2118ودراسة الفواز 

(فقرة موزعة عل  اربعة ابعاد. إذ بل  عدد فقرات البعد 59تكونت االستبانة بصيغتها االولية من  

( 9جريدي"  (فقرات  وعدد فقرات البعد الثاني "نمط التفكير الت9االول" نمط التفكير الشمولي" 

( فقرات  وعدد فقرات البعد الرابع 7فقرات  وعدد فقرات البعد الثالث "نمط التفكير التشخيصي"  

( يبين استبانة أنماط التفكير االستراتيجي 1( فقرة  والملحق 14"نمط التفكير التخطيطي"  

 بصيغتها األولية. 

( الخماسي  Likertليكرت   وقد اعطي لكل فقرة من فقرات االستبانة وزن متدرج وفق سلم

وكانت إبدال اإلجابة هي دائماً  غالياً  أحياناً  نادراً  ابداً  وقد اعطي البديل دائماً( خمس درجات   

أربع درجات  والبديل  احياناً( ثالث درجات  والبديل  نادراً( درجتين  والبديل  والبديل  غالباً(

  أبداً( درجة واحدة. 

  "استبانة أنماط التفكير االستراتيجي " ألولى :صدق أداة الدراسة  ا

االستبانة  بإيجاد الصدق الظاهري  إذ قامت الباحثة بعرض األداةالتأكد من صدق  تم  

محكمين من اعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم التربوية في كل  ةعشربصيغتها االولية عل  

جامعة اليرموك  جامعة مؤتة  كما هو مبين في والجامعة االردنية  ومن: جامعة الشرق األوسط  

(  وذلك للحكم عل  مد  انتماء الفقرات لألبعاد التي وضعت فيها  ومد  صالحية 2الملحق 

تعديل  وما التعديل المقترح  أن وجد(  إذ تم اإلبقاء عل  الفقرات  ل الفقرات  وهل هي بحاجة إ

  وتم إجراء التعديالت الالزمة التي ( من المحكمين فأكثر%81التي حصلت عل  موافقة  

فقرة  بعد  (55اقترحها المحكمون عل  الفقرات  إل  أن تضمنت االستبانة بصيغتها النهائية 

 يبين االداة بصيغتها النهائية. ( 5صادقة والملحق  اإلستبانةت د  عُ (فقرات  وبذلك 4حذف 
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 "استبانة أنماط التفكير االستراتيجي " : :ثبات أداة الدراسة األولى 

ألعضاء استبانة أنماط التفكير االستراتيجي  وهيالتأكد من ثبات أداة الدراسة األول    تم  

هيئة التدريس في الجامعات الخاصة االردنية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء 

 هيئة التدريس من خالل االجراءات اآلتية :

 (:test –retestة )االختبار وإعادة االختبار( )أوالا: طريق

( عضو هيئة تدريس من كال الجنسين من خارج 25عل  عينة مكونة   اإلستبانةتطبيق  تم   

إعادة تطبيق االستبانة عل  افراد   عينة الدراسة  وبعد مرور اسبوعين عل  التطبيق األول جر

العينة انفسهم مرة أخر   وحسب معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني باستخدام معامل 

( للدرجة الكلية وتراوحت قيم معامل االرتباط 1985( الذي بلغت قيمته Pearsonارتباط بيرسون 

القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة في  هذه ت( وقد عد  1985(و 1981ألبعاد االستبانة ما بين  

( يبين 4  والجدول األداةثبات معامالت الليه الدراسات السابقة من نتائج تتعلق بإضوء ما توصلت 

 . هذه القيم

 (4الجدول )

هيئة التدريس للجامعات  ءالستبانة )أنماط التفكير االستراتيجي ( ال عضاقيم معامالت الثبات واالتساق الداخلي 

 اصة في محافظة العاصمة عمان باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار. الخ

سل
سل
لت
ا

 

 طريقة اختبار وإعادة اختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون البعد

 1981 نمط التفكير الشمولي  1

 1979 نمط التفكير التجريدي 2

 1985 نمط التفكير التشخيصي 5

 1981 نمط التفكير التخطيطي 4

 1985 ة لألداةرجة الكلي  الد   
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إليجاد  (Cronbach-Alpha) ألفا-باخنمعادلة كرو اُستخدمت :اخليثانياُ : طريقة االتساق الدة 

 :معامل اإللتساق الداخلي

اخلي  ألبعاد االستبانة ما بين   وقد   ( 1981( و 1985وقد تراوحت قيم معامل االت ساق الد 

راسة ت هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الد  المتعلقة في ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة  عد 

 ( يبي ن ذلك.5. والجدول  فيما يتعلق اإللتساق الداخلي بالثبات 

 (5الجدول )
 أنماط التفكير االستراتيجيقيم معامل االّتساق الّداخلّي ألبعاد استبانة 

 ألفا.-باستخدام معادلة كرونباخ 

  .االداة الثانية : استبانة اعادة هندسة العمليات اإلدارية

بتطوير استبانة اعادة هندسة العمليات اإلدارية باالعتماد عل  االدب النظري قامت الباحثة 

دراسة و(  2114السابقة ذات الصلة مثل دراسة بالجي والدراسات  ةالمتعلق بموضوع الدراس

وقد تكونت االستبانة  .(2115( ودراسة الحنتولي 2111ودراسة عون (  2111الشوبكي  

( يبين استبانة إعادة هندسة العمليات اإلدارية وقد 1ة  والملحق  ( فقر57من   بصيغتها االولية

الخماسي  وكانت ( Likert  لكل فقرة من فقرات االستبانة وزن متدرج وفق سلم ليكرت أعطي

ابدال اإلجابة هي: دائما  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً. وقد اعطي البديل دائماً( خمس درجات   

ع درجات  والبديل  احياناً( ثالث درجات  والبديل  نادراً( درجتين  والبديل أرب والبديل  غالباً(

  أبداً( درجة واحدة. 

 معامل االّتساق الداخليّ  البعد الّتسلسل

11.8 نمط التفكير الشمولي 1  

51.8 نمط التفكير التجريدي 2  

21.8 نمط التفكير التشخيصي 3  

 1.84 نمط التفكير التخطيطي 4
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  "استبانة إعادة هندسة العمليات اإلدارية"ثبات أداة الدراسة الثانية :

ألعضاء هيئة  "إعادة هندسة العمليات اإلدارية"من ثبات أداة الدراسة الثانية التأكد  تم  

 التدريس في الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة عمان  من خالل اإلجراءات اآلتية:  

 (:test –retestأوالا: طريقة )االختبار وإعادة االختبار( )

تدريس من كال من أعضاء هيئة العضوا  (25وذلك من خالل التطبيق عل  عينة مكونة من 

ذ طبقت االستبانة عل  افرادها وبعد مرور اسبوعين جر  الجنسين من خارج عينة الدراسة  إ

 نالتطبيقياالرتباط بين  قيمة معاملإعادة تطبيق االستبانة عل  أفراد العينة انفسهم  وتم حساب 

 (1985 ما بين بلغت قيمة معامل االرتباط وقد األول والثاني باستخدام معامل ارتباط بيرسون  

ت هذه القيم . (1979و  راسوقد عد  استناداً إل  ما توصلت إليه الدراسات  ةمناسبة ألغراض هذه الد 

 ( يبين ذلك.5  والجدول في هذا المجال من نتائج تتعلق بالثبات السابقة

 (6الجدول )

  (Pearsonمعامل ارتباط بيرسون) باستخدامقيم معامالت الثّبات 

 إعادة هندسة العمليات اإلدارية الستبانه

لالّتسلس  معامل ارتباط بيرسون البعد 

11.8 الجودة في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية. 1  
ة.فهم إجراءات العمل اإلداري  في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلداري 2  11.1  
31.8 تكنولوجيا المعلومات  في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية. 3  
العمليات اإلدارية.تحسين إجراءات العمل في  ضوء إعادة هندسة  4  81.1  

 0.81 الّدرجة الكلّية  

 ثانياُ : طريقة االتساق الداخلي:

اخ ص م امل اإللتساق الد  قيم إليجاد  (Cronbach-Alphaألفا ) -احت دام م ادلة كرون اخ  تم  

وقد عّدت (، 1.18)( و1.81ما بين )معامل االّتساق الّداخلّي لالستبانة  قيمتراوحت  وقدلألدا . 



 

 
55 

الدراسات السابقة المتعلقة نتائج ما توصل إليه بناء على  هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الّدراسة

 ( يبين ذلك. 1والجدول)  ،الثباتب

 (7الجدول )
 قيم معامل االّتساق الّداخلّي ألبعاد استبانة 

 ألفا.-باستخدام معادلة كرونباخ إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

 

 خامساا : متغيرات الدراسة 

 اشتملت هذه الدراسة عل  المتغيرات اآلتية:

 المتغيرات المستقلة الوسطية : 

 الجنس ولها فئتان : ذكور  إناث . -

 الخبرة ولها ثالثة مستويات :  -

o  .أقل من خمس سنوات 

o  .من خمس سنوات إل  أقل من عشر سنوات 

o  . عشر سنوات فأكثر 

 مستويات.  ةتبة األكاديمية ولها ثالثالر   -

 معامل االّتساق الداخليّ  البعد الّتسلسل

31.8 الجودة في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية. 1  

11.8 فهم إجراءات العمل اإلداري  في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية. 2  

18.1 تكنولوجيا المعلومات  في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية. 3  

في  ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية.تحسين إجراءات العمل  4  1.84 
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o  .أستاذ 

o .أستاذ مشارك 

o .أستاذ مساعد 

 المتغير التابع : 

جة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات الخاصة األردنية ألنماط التفكير در   -

 .االستراتيجي

ضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة إلعادة هندسة العمليات جة ممارسة أعدر   -

 .اإلدارية

  .المعالجات اإلحصائية :  سادساا 

 :  البياناتفي معالجة  اآلتية اإلحصائية المعالجات تستخدما

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات تستخدمأُ  والثاني األول السؤالين عن إلجابةل .1

 .والدرجة والرتب

فالتا االختبار استخدام تم والرابع  الثالث السؤالين عن إلجابةل .2  عز تُ  التي الفروق ئي لتعر 

 الفروقداللة  لمعرفة (One– Way ANOVA األحادي التباين تحليل استخدام وتم. الجنس لمتغير

ف عائديه الفروقه شيفي اختبار واستخدام األكاديمية الرتبةلمتغيري الخبرة و عز تُ  التي  . لتعر 

أنماط  بين العالقة لمعرفة بيرسون ارتباط معامل استخدام تم – الخامس السؤال عن إلجابةل .5

 .التفكير االستراتيجي وإعادة هندسة العمليات اإلدارية  والجداول اإلحصائية لمعرفة داللة العالقة

 جاد ثبات األداتين.ي( إلtest-retestاستخدم طريقة االختبار وإعادة االختبار   تم   .4

 استخدام معادلة كرونباخ ألفا إليجاد معامل االتساق الداخلي لألداتين. تم   .5
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  الدراسة إجراءات:  سابعاا 

وتحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة  وإيجاد صدقهما وثباتهما  بعد تطوير استبانتي الدراسة

 تم القيام باإلجراءات اآلتية:

مهمة من رئيس جامعة الشرق االوسط موجه إل  وزارة التعليم  الحصول عل  كتاب تسهيل .1

لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق أداتي الدراسة عل  افراد العينة كما في والبحث العلمي  العالي

 (.4الملحق 

لكل من: والبحث العلمي الحصول عل  كتاب تسهيل مهمة موجه من وزارة التعليم العالي  .2

لتسهيل مهمة   امعة البتراء الخاصة  وجامعة الزيتونة الخاصة( جامعة الشرق األوسط  وج

 ( يبين ذلك. 5الباحثة في تطبيق دراستها  والملحق 

 توزيع والبحث العلمي  الحصول عل  اإلحصائية المتعلقة بالدراسة من وزارة التعليم العالي .5

والجنس  الجامعةاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة عمان حسب 

 (.5كما في الملحق  (2115/2117للعام 

 . الدراسة عينةأفراد  عل  ينانتاالستب توزيع .4

وقد بلغت نسبة االسترجاع  التدريس هيئة أعضاء من العينة أفراد من االستبانات جمع .5

 .( استبانة245( إذ تم الحصول عل   111% 

 .(SPSSاإلحصائية الرزمة  باستخدام العينة أفراد استجابات تحليل .5

ممارسة رؤساء االقسام األكاديمية ألنماط التفكير  درجة لتحديد اآلتية المعادلة استخدام تم   .7

 : عادة هندسة العمليات اإلداريةأعضاء هيئة التدريس إلاالستراتيجي ودرجة ممارسة 

 : يأتي كما الدرجة تكون وبذلك 1955=     4=     5 - 1

 

   2955 - 1 من  ن الدرجة المنخفضة تكو  وبذلك 

  5957 – 2954من  ة المتوسط الدرجة ن كو  تو

3       3 
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  5 – 2958من  ةالمرتفعالدرجة كون تو

 . للرسالة الرابع الفصل في النتائج عرض .8

. الخامس الفصل في التوصيات وكتابة النتائج مناقشة .9



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع: 

 نتائج الدراسة
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 :الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

تناول هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها من خالل اإلجابة عن    
 أسئلتها، وعلى النحو اآلتي:

ما درجة ممارسة رؤساء األقسام النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه:  أوالا 
الجامعات األردنية الخاصة ألنماط التفكير االستراتيجي من وجهة نظر أعضاء األكاديمية في 
 هيئة التدريس ؟

واالنحرافات المعيارية والرتب  الحسابية المتوسطاتحساب  تم السؤال هذا عن لإلجابة 
ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة ألنماط التفكير لدرجة 

 ( ُيبين ذلك.8، والجدول )االستراتيجي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 (8الجدول )

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة 
 مرتبة تنازلياا. دنية الخاصة ألنماط التفكير االستراتيجي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساألر 

 الحسابي المتوسط البعد الرقم
 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 1.46 4.15 نمط التفكير التشخيصي 3

 مرتفعة 2 1.53 4.10 نمط التفكير التجريدي 2

 مرتفعة 3 1.40 4.06 نمط التفكير الشمولي 1

 متوسطة 4 1.70 3.59 نمط التفكير التخطيطي 4

 مرتفعة 1.38 3.12 الدرجة الكلية 

لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في ( أّن المتوّسط الحسابّي 8ُيالحظ من الجدول )
 الجامعات األردنية الخاصة ألنماط التفكير االستراتيجي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء 

(، 1.38( بانحراف معيارّي )3.12، إذ بلغ المتوّسط الحسابّي للّدرجة الكلّية )الدرجة المرتفعة في 
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 ةالمتوّسطالدرجة باستثناء بعد واحد جاء في  ةالمرتفعالدرجة كما جاءت األبعاد جميعها في 
نمط التفكير (، وجاء في الّرتبة األولى بعد "3.51 -4.15وتراوحت المتوّسطات الحسابّية ما بين )

نمط ، يليه بعد "وبدرجة مرتفعة( 1.41(، وانحراف معيارّي )4.15" بمتوّسط حسابّي )التشخيصي
، وجاء في وبدرجة مرتفعة(، 1.53( وانحراف معيارّي )4.11ّي )" بمتوّسط حسابالتفكير التجريدي

( وانحراف معياري 4.11" بمتوسط حسابي )نمط التفكير الشموليالّرتبة ما قبل األخيرة بعد "
" بمتوّسط حسابّي نمط التفكير التخطيطي، وجاء في الّرتبة األخيرة بعد "وبدرجة مرتفعة( 1.41)
 .متوسطةوبدرجة ( 1.11( وانحراف معيارّي )3.51)

 أّما بالّنسبة لفقرات كّل بعد فكانت الّنتائج على الّنحو اآلتي:

 بعد " نمط التفكير التشخيصي" : .1

لفقرات بعد "نمط التفكير لدرجة واتّم إيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب  
 ( ُيبّين ذلك.1والجدول )من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،  ، التشخيصي"
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 (  9الجدول) 

لفقرات ُبعد "نمط التفكير التشخيصي" من وجهة نظر  الدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و 
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان مرتبة تنازلياا.

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 0.84 4.25 عل فيه إدارته .يحرص على تفهم الثوابت الثقافية في المجتمع الذي يفّ  17

18 
أعضدددداء هيئددددة يعتمددددد الحياديددددة فددددي تعاملدددده مددددع جمددددع المدددددخالت البشددددرية )

 ، طلبة ، موظفين(. التدريس
 مرتفعة 2 0.75 4.24

 مرتفعة 3 0.77 4.20 يفوض احد أعضاء هيئة التدريس للقيام بحفظ الملفات التي تخص القسم.   19

 مرتفعة 4 0.74 4.16 يتعرف إلى الفرص األكاديمية المتاحة في الجامعة قبل التعامل معها.  21

 مرتفعة 5 0.76 4.13 يهتم بتحقيق أهداف قسمه من خالل ممارسته للمهمات المطلوبة.  22

 مرتفعة 1 0.63 4.04 يجري تغييرات تدريجية في المساقات الدراسية لتحقيق أهداف القسم.  21

 مرتفعة 1 0.85 4.00 يعتمد أسلوب العمل التشاركي في عملية صنع القرارات.  25

 مرتفعة 0.46 4.15 الدرجة الكلية

في الجامعات األردنية ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية درجة ( أّن 1يتبّين من الجدول ) 
، إذ بلغ مرتفعة تكانأعضاء هيئة التدريس " من وجهة نظر نمط التفكير التشخيصيالخاصة لبعد "

(، وجاءت جميع فقرات هذا 1.41( بانحراف معيارّي )4.15المتوّسط الحسابّي للّدرجة الكلّية )
(، وجاءت في 4.11-4.25ن )، فقد تراوحت المتوّسطات الحسابّية ما بيةالمرتفعالدرجة البعد في 

يحرص على تفهم الثوابت الثقافية في المجتمع الذي ( التي تنّص على "11الّرتبة األولى الفقرة )
(، وفي الّرتبة الثّانية جاءت 1.84( وانحراف معياري )4.25" بمتوّسط حسابّي )يفعل فيه إدارته

أعضاء هيئة جمع المدخالت البشرية ) يعتمد الحيادية في تعامله مع( التي تنّص على " 18الفقرة )
(، وجاءت في 1.15( وانحراف معيارّي )4.24" بمتوّسط حسابّي )، طلبة ، موظفين(التدريس

يجري تغييرات تدريجية في المساقات الدراسية ( التي تنّص على "21الّرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )
(، وفي الّرتبة األخيرة 1.13معيارّي )( وانحراف 4.14" بمتوّسط حسابّي )لتحقيق أهداف القسم
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" يعتمد أسلوب العمل التشاركي في عملية صنع القرارات( التي تنّص على "23جاءت الفقرة )
 (.1.85( وانحراف معياري )4.11بمتوّسط حسابّي )

 بعد " نمط التفكير التجريدي" .2

لفقرات بعد "نمط التفكير تّم إيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب 
 ( ُيبّين ذلك.11والجدول )من  وجهة  نظر أعضاء هيئة التدريس، ، التجريدي"

 (11الجدول)

لفقرات ُبعد "نمط التفكير التجريدي" من وجهة نظر  الدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و 
 في العاصمة عمان مرتبة تنازلياا.أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة 

 االنحراف الحسابي المتوسط الفقرات الرقم
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.82 4.38 يقوم بإنجاز األعمال الموكلة إليه بنفسه. 11

 مرتفعة 2 0.70 4.33 يستخدم التقنيات المناسبة في تناول المشكالت األكاديمية. 15

 مرتفعة 3 0.73 4.32 في تقويم أعضاء هيئة التدريس.يحرص على النزاهة  14

 مرتفعة 4 0.66 4.23 يعتمد المقاييس الوصفية عند تقويم أعضاء هيئة التدريس. 15

11 
يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة لتيسير األداء 

 الفاعل لألعضاء الجدد في القسم.
 مرتفعة 5 0.85 4.22

12 
القضايا المستقبلية للقسم بناء على االستشارة يبني تصوره في 

 لذوي الخبرة بالعمل اإلداري.
 مرتفعة 6 0.88 4.09

9 
يهتم بالتطورات الحديثة المعززة للوصول إلى المستجدات بُبعد 

 التخصص األكاديمي.
 مرتفعة 7 0.93 4.00

 مرتفعة 8 0.96 3.72 يستخدم أساليب رقابية فاعلة في أثناء متابعته للعمل. 15

 يحرص على تبصر المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس. 8
3.58 

 متوسطة 9 1.12

 مرتفعة 0.53 4.16 الدرجة الكلية
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ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية درجة ( أّن 11يتبّين من الجدول )
، إذ بلغ مرتفعة تكانأعضاء هيئة التدريس " من وجهة نظر نمط التفكير التجريديالخاصة لبعد "

(، وجاءت جميع فقرات هذا 1.53( بانحراف معيارّي )4.11للّدرجة الكلّية ) المتوّسط الحسابيّ 
تراوحت المتوّسطات  إذ، جاءت بدرجة متوسطة ة باستثناء فقرة واحدةالمرتفع الدرجةالبعد في 

يقوم ( التي تنّص على "11األولى الفقرة ) (، وجاءت في الّرتبة3.58-4.38الحسابّية ما بين )
، وبدرجة (1.82( وانحراف معياري )4.38بمتوّسط حسابّي ) بإنجاز األعمال الموكلة إليه بنفسه"

يستخدم التقنيات المناسبة في تناول ( التي تنّص على "11وفي الّرتبة الثّانية جاءت الفقرة )مرتفعة، 
، وجاءت وبدرجة مرتفعة (1.11( وانحراف معيارّي )4.33) " بمتوّسط حسابيّ المشكالت األكاديمية

يستخدم أساليب رقابية فاعلة في أثناء ( التي تنّص على "13في الّرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )
، وفي الّرتبة وبدرجة مرتفعة (1.11( وانحراف معيارّي )3.12بمتوّسط حسابّي )متابعته للعمل"، 

يحرص على تبصر المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التي تنّص على "( 8األخيرة جاءت الفقرة )
 وبدرجة متوسطة. (1.12( وانحراف معياري )3.58" بمتوّسط حسابّي )التدريس

 بعد "نمط التفكير الشمولي"  .3

لفقرات بعد "نمط التفكير تّم إيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب  
 ( ُيبّين ذلك.11والجدول )ن  وجهة  نظر أعضاء هيئة التدريس، م، الشمولي"
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 ( 11الجدول)

لفقرات ُبعد "نمط التفكير الشمولي" من وجهة نظر  الدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و 
 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان مرتبة تنازلياا.

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

5 
يعد التعامل المرن مع أعضاء هيئة التدريس فرصة إلظهار مقدراتهم وكفاءاتهم 

 األكاديمية.
 مرتفعة 1 0.66 4.41

 مرتفعة 2 0.63 4.40 يتعامل بمرونة مع أعضاء هيئة التدريس. 2

 مرتفعة 3 0.85 4.23 فرصة المشاركة في عملية صنع القرار.يوفر ألعضاء هيئة التدريس  5

 يطرح خطوات لحل المشكالت التي تواجه عملية التدريس. 1
4.09 

 مرتفعة 4 0.97

 مرتفعة 5 0.74 3.95 يشجع أعضاء هيئة التدريس على تحمل المسؤولية لتعزيز الثقة بالنفس. 4

 مرتفعة 1 0.92 3.81 الرتابة )الروتين( في اإلدارة.يقوم بتغييرات تعزز الحد من مظاهر تعقيدات  5

 متوسطة 7 0.97 3.56 اعتماد التفكير الشمولي في حل المشكالت. 7

 مرتفعة 0.40 4.06 الدرجة الكلية

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية درجة ( أّن 11يتبّين من الجدول )
، إذ بلغ مرتفعة تكانأعضاء هيئة التدريس " من وجهة نظر الشمولينمط التفكير الخاصة لبعد "

(، وجاءت جميع فقرات هذا 1.41( بانحراف معيارّي )4.11المتوّسط الحسابّي للّدرجة الكلّية )
تراوحت المتوّسطات  إذ، جاءت في الدرجة المتوسطة ة باستثناء فقرة واحدةالمرتفع الدرجةالبعد في 

يعد  ( التي تنّص على "3(، وجاءت في الّرتبة األولى الفقرة )3.51-4.41الحسابّية ما بين )
بمتوّسط  التعامل المرن مع أعضاء هيئة التدريس فرصة إلظهار مقدراتهم وكفاءاتهم األكاديمية"، 

( 2، وفي الّرتبة الثّانية جاءت الفقرة )وبدرجة مرتفعة (1.11( وانحراف معياري )4.41حسابّي )
( وانحراف 4.41" بمتوّسط حسابّي )يتعامل بمرونة مع أعضاء هيئة التدريس"  التي تنّص على

( التي تنّص على 1، وجاءت في الّرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )وبدرجة مرتفعة (1.13معيارّي )
" بمتوّسط حسابّي يقوم بتغييرات تعزز الحد من مظاهر تعقيدات الرتابة )الروتين( في اإلدارة"
( التي 1، وفي الّرتبة األخيرة جاءت الفقرة )وبدرجة مرتفعة (1.12وانحراف معيارّي )( 3.81)
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( وانحراف معياري 3.51" بمتوّسط حسابّي )اعتماد التفكير الشمولي في حل المشكالتتنّص على "
 وبدرجة متوسطة. (1.11)

 بعد " نمط التفكير التخطيطي" .4

لفقرات ُبعد "نمط التفكير افات المعيارّية والّرتب تّم إيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحر 
 ( ُيبّين ذلك.12والجدول )من  وجهة  نظر أعضاء هيئة التدريس، ، التخطيطي"

 (  12الجدول) 

لفقرات ُبعد "نمط التفكير التخطيطي" من وجهة نظر  الدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و 
 في الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان مرتبة تنازلياا.أعضاء هيئة التدريس 

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 0.94 4.21 يتابع حل مشكالت القسم بنفسه. 25

 مرتفعة 2 0.72 4.20 .عضاء هيئة التدريسيعتمد المقاييس الكمية لتقويم األداء الوظيفي أل 25

 . أعضاء هيئة التدريسيتابع الخطط األكاديمية لجميع  24
3.99 

 مرتفعة 3 0.76

 مرتفعة 4 0.99 3.82 يضع األهداف اإلجرائية القابلة للقياس في الخطة الدراسية للقسم.  55

 مرتفعة 5 1.16 3.79 يضع المشكالت األكاديمية بقائمة المهمات األساسية.  27

 مرتفعة 6 1.01 3.73 . أعضاء هيئة التدريسيركز على مالءمة الخدمات لمتطلبات  51

 متوسطة 7 1.18 3.26 على طرح أفكار جديدة غير مألوفة. أعضاء هيئة التدريسيشجع  28

 متوسطة 8 1.08 3.17 يعمل على تعزيز روح المنافسة اإليجابية بين أعضاء هيئة التدريس.  51

 متوسطة 9 1.21 3.03 يدعم أشكال االتصال اإلداري المتنوع داخل القسم.  29

 متوسطة 11 1.26 2.49 . أعضاء هيئة التدريسينمي الشعور بأهمية التطوير المبتكر لدى  52

 متوسطة 0.70 3.59 الدرجة الكلية

الجامعات األردنية ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في درجة ( أّن 12يتبّين من الجدول ) 
، إذ متوسطة تكانأعضاء هيئة التدريس " من وجهة نظر نمط التفكير التخطيطيالخاصة لبعد "
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(، وجاءت فقرات هذا البعد 1.11( بانحراف معيارّي )3.51بلغ المتوّسط الحسابّي للّدرجة الكلّية )
(، 2.41-4.21بين ) تراوحت المتوّسطات الحسابّية ما إذ ة والمتوسطة،المرتفع الدرجتينفي 

بمتوّسط يتابع حل مشكالت القسم بنفسه" ( التي تنّص على "21وجاءت في الّرتبة األولى الفقرة )
( 25، وفي الّرتبة الثّانية جاءت الفقرة )وبدرجة مرتفعة (1.14وانحراف معياري ) ،(4.21حسابّي )

بمتوّسط "، عضاء هيئة التدريسيعتمد المقاييس الكمية لتقويم األداء الوظيفي ألالتي تنّص على "
، وجاءت في الّرتبة ما قبل األخيرة الفقرة وبدرجة مرتفعة (1.12( وانحراف معيارّي )4.21حسابّي )

يدعم أشكال االتصال اإلداري المتنوع داخل القسم. يدعم أشكال االتصال  ( التي تنّص على "21)
وبدرجة  (1.21( وانحراف معيارّي )3.13" بمتوّسط حسابّي )اإلداري المتنوع داخل القسم. 

ينمي الشعور بأهمية التطوير ( التي تنّص على "32، وفي الّرتبة األخيرة جاءت الفقرة )متوسطة
وبدرجة  (1.21( وانحراف معياري )2.41" بمتوّسط حسابّي )" أعضاء هيئة التدريسالمبتكر لدى 

 متوسطة.

رؤساء ما درجة ممارسة نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي نصه: ثانياا: 
إلعادة هندسة العمليات اإلدارية األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ؟

ب لدرجة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت
هندسة العمليات اإلدارية  عادةإلممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة 

 ( ُيبين ذلك.  13والجدول)  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسمن 
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 (13الجدول)

الجامعات  ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية فيلدرجة المعيارية والرتب  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازلياا. إعادة هندسة العمليات اإلداريةإلبعاد  الخاصة األردنية

 المتوسط المجال التسلسل
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

داريةفهم إجراءات العمل اإلداري في ضوء إعادة هندسة العمليات اإل 2  مرتفعة 1 0.68 4.08 

هندسة العمليات اإلداريةإعادة الجودة في ضوء  1  
3.87 

 مرتفعة 2 0.54

ةتكنولوجيا المعلومات في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلداري 3  مرتفعة 3 0.53 3.69 

ة تحسين إجراءات العمل في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلداري 4  مرتفعة 4 0.62 3.67 

 9.83 الكلية الدرجة
 مرتفعة 0.54

درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات ( أن  13ُيالحظ من الجدول)  
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسإعادة هندسة العمليات اإلدارية لمجاالت األردنية الخاصة 

(، وجاءت 1.45( بانحراف معياري )3.11)للّدرجة الكلّية كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 
(، وجاء 3.18 – 4.18بالدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات ما بين ) اإلستبانة أبعادجميع 

في الرتبة األولى بعد " فهم إجراءات العمل اإلداري في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية " 
 ضوء في الرتبة الثانية جاء بعد "الجودة (، وفي1.18( وانحراف معياري )4.18بمتوسط حسابي )

في  ت( ، وجاء1.45( وانحراف معياري )3.18اإلدارية" بمتوسط حسابي ) العمليات إعادة هندسة
األخيرة ُبعد "تكنولوجيا المعلومات في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية" بمتوسط  ما قبل الرتبة

وجاءت في الرتبة األخيرة بعد"تحسين إجراءات العمل ، (1.53( وانحراف معياري )3.11حسابي )
 (.  1.12( وانحراف معياري )1.18بمتوسط حسابي )  في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية"

 أما بالنسبة لفقرات كل ُبعد، فكانت النتائج على النحو اآلتي:

 دارية"فهم إجراءات العمل اإلداري في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلُبعد " .1

الدرجة لفقرات بعد "فهم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحديد الرتب و  تمّ 
أعضاء هيئة من وجهة نظر  إجراءات العمل اإلداري في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية"،

 ُيبين ذلك.(14والجدول) التدريس في الجامعات األردنية الخاصة،
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 (14جدول)ال

فهم إجراءات العمل اإلداري في لفقرات بعد " الدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و 
" من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة  ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 مرتبة تنازلياا.
المتوسط  الفقرات التسلسل

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

يسددعى إلددى تددوفير سددبل االتصددال بددين العدداملين بكافددة المسددتويات لتوجيدده  12
 مسار العمل.

 مرتفعة 1 0.93 4.18

 مرتفعة 2 0.89 4.15 على البحث العلمي . أعضاء هيئة التدريسيشجع  14

أعضددداء هيئدددة يسدددعى إلدددى تطبيدددق مبدددادر التعزيدددز لالرتقددداء بمسدددتوى أداء  15
 في القسم.  التدريس

 مرتفعة 3 0.85 4.09

يسعى إلى وضع تصميم الخطط اإلدارية من خالل االتصال المباشدر مدع  15
 أعضاء هيئة التدريس.

 مرتفعة 4 1.01 4.08

 مرتفعة 5 0.95 4.02 يركز على ضبط وقت انجاز العمل المطلوب تنفيذه.  15

 .عضاء هيئة التدريسيعمل على تحديد االحتياجات التدريسية أل 11
3.97 

 مرتفعة 1 1.09

 مرتفعة 1.18 4.18 الدرجة الكلية

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية درجة ( أّن 14يتبّين من الجدول )
" من وجهة فهم إجراءات العمل اإلداري في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلداريةالخاصة لبعد "

( بانحراف 4.18للّدرجة الكلّية ) ، إذ بلغ المتوّسط الحسابيّ مرتفعة تكانأعضاء هيئة التدريس نظر 
تراوحت المتوّسطات الحسابّية  إذ الدرجة المرتفعة،عد في (، وجاءت فقرات هذا البُ 1.18معيارّي )
لى توفير يسعى إ ( التي تنّص على "12(، وجاءت في الّرتبة األولى الفقرة )3.11-4.18ما بين )

( 4.18بمتوّسط حسابّي ) سبل االتصال بين العاملين بكافة المستويات لتوجيه مسار العمل"
أعضاء يشجع ( التي تنّص على " 14(، وفي الّرتبة الثّانية جاءت الفقرة )1.13وانحراف معياري )

وجاءت (، 1.81( وانحراف معيارّي )4.15بمتوّسط حسابّي )على البحث العلمي"  هيئة التدريس
يركز على ضبط وقت انجاز العمل ( التي تنّص على "15في الّرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )

(، وفي الّرتبة األخيرة جاءت 1.15( وانحراف معيارّي )4.12" بمتوّسط حسابّي )المطلوب تنفيذه" 
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التدريس" عضاء هيئة يعمل على تحديد االحتياجات التدريسية أل( التي تنّص على "11الفقرة )
 .(1.11( وانحراف معياري )3.11بمتوّسط حسابّي )

 ُبعد "الجودة في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية" .2

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحديد الرتب والدرجة لفقرات ُبعد  تمّ 
هيئة التدريس في "الجودة في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية " من وجهة نظر أعضاء 

 ( ُيبين ذلك.15الجامعات األردنية الخاصة، والجدول )

 (15الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد "الجودة في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية " 
 مرتبة تنازلياا.من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة 

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

يحددرس علددى تحديددد األنشددطة الالزمددة لتحقيددق األهددداف المرسددومة لحددل مشددكالت  5
 القسم.  

 مرتفعة 1 0.78 4.39

 مرتفعة 2 1.08 4.14 يقوم بوضع خطة استراتيجية بطريقة واضحة. 8

يراعدددي اإلمكاندددات )البشدددرية والماديدددة (المتاحدددة لتحقيدددق العمليدددات اإلداريدددة داخدددل  7
 القسم. 

 مرتفعة 3 1.06 4.04

 مرتفعة 4 0.87 4.00 يرتب األولويات التي تدعم قرارات األقسام.  5

 مرتفعة 5 1.00 3.80 . عضاء هيئة التدريسيعتمد سياسة التمكين أل 5

 مرتفعة 1 1.01 3.72 العملية الواحدة. يطور أكثر من بديل لخط سير 2

 . أعضاء هيئة التدريسمالءمة الخدمات التي يوفرها مع متطلبات  1
3.49 

 متوسطة 1 1.08

 متوسطة 8 1.17 3.41 يرتب األولويات التي تدعم القرارات التربوية.  4

 متوسطة 1 1.38 3.30 يركز على التوجيه اإليجابي البناء. 11

 متوسطة 11 1.40 3.24 .أعضاء هيئة التدريسيركز على العمل الجماعي التشاركي بين  9

 مرتفعة 0.45 3.78 الكلية الدرجة
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ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية درجة ( أّن 15يتبّين من الجدول )
أعضاء هيئة " من وجهة نظر الجودة في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلداريةالخاصة لبعد "

( بانحراف معيارّي 3.18للّدرجة الكلّية ) ، إذ بلغ المتوّسط الحسابّي مرتفعة تكانالتدريس 
تراوحت المتوّسطات  إذ الدرجتين المرتفعة والمتوسطة،وجاءت فقرات هذا البعد في (، 1.45)

يحرس " ( التي تنّص على5(، وجاءت في الّرتبة األولى الفقرة )3.24-4.31) الحسابّية ما بين
بمتوّسط حسابّي  على تحديد األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف المرسومة لحل مشكالت القسم" 

( التي تنّص 8، وفي الّرتبة الثّانية جاءت الفقرة )وبدرجة مرتفعة (1.18( وانحراف معياري )4.31)
( وانحراف معيارّي 4.14) بمتوّسط حسابيّ بطريقة واضحة"   إستراتيجيةيقوم بوضع خطة على "

يركز ( التي تنّص على "11، وجاءت في الّرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )وبدرجة مرتفعة (1.18)
وبدرجة  (1.38( وانحراف معيارّي )3.31" بمتوّسط حسابّي )على التوجيه اإليجابي البناء 

"يركز على العمل الجماعي ( التي تنّص على 1، وفي الّرتبة األخيرة جاءت الفقرة )متوسطة
وبدرجة  (1.14( وانحراف معياري )3.24أعضاء هيئة التدريس" بمتوّسط حسابّي )التشاركي بين 

 متوسطة.
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 تكنولوجيا المعلومات في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية .3

 (16الجدول )

" تكنولوجيا المعلومات ضوء إعادة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات بعد 
 هندسة العمليات اإلدارية " من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة مرتبة تنازلياا.

 المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 تسهم تقنية المعلومات في اختصار مراحل العمل. 17
4.38 

 مرتفعة 1 0.77

 أعضدداء هيئددة التدددريستسدداعد تكنولوجيددا المعلومددات علددى سددهولة االتصددال بددين  25
 وبين رئيس القسم. 

4.05 0.82 2 
 مرتفعة

 مرتفعة 3 0.78 4.04 يراعي رئيس القسم اإلمكانيات المادية المتاحة لتحقيق التطوير. 21

تعمدددل تقنيدددة المعلومدددات التدددي يسدددتخدمها رئددديس القسدددم علدددى الحدددد مدددن األعمدددال  22
 الورقية. 

3.75 1.16 4 
 مرتفعة

أعضددداء هيئدددة بددددال الحلدددول للمشدددكالت التدددي تواجددده أتقددددم تكنولوجيدددا المعلومدددات  21
 .التدريس

3.70 0.80 5 
 مرتفعة

 متوسطة 6 1.02 3.60 تعمل التكنولوجيا على تقليل األخطاء في العمل اإلداري. 19

فدددي عمليدددة التخطددديط لإلفدددادة مدددن أنمددداط  أعضددداء هيئدددة التددددريسيدددؤمن بمشددداركة  24
 التفكير اإلداري لديهم .

3.38 1.30 7 
 متوسطة

 متوسطة 8 1.50 2.63 تساعد الوسائل التقنية على تقديم الخدمة بشكل أسرع.  18

 مرتفعة   0.53 3.69 الكلية الدرجة

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية درجة ( أّن 11الجدول )يتبّين من  
" من وجهة نظر تكنولوجيا المعلومات  في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلداريةالخاصة لبعد "

( بانحراف 3.11للّدرجة الكلّية ) ، إذ بلغ المتوّسط الحسابيّ مرتفعة تكانأعضاء هيئة التدريس 
تراوحت  إذ الدرجتين المرتفعة والمتوسطة،وجاءت فقرات هذا البعد في (، 1.53معيارّي )

( التي تنّص 11(، وجاءت في الّرتبة األولى الفقرة )2.13-4.38المتوّسطات الحسابّية ما بين )
( وانحراف 4.38بمتوّسط حسابّي ) تسهم تقنية المعلومات في اختصار مراحل العمل"" " على

تساعد ( التي تنّص على "23، وفي الّرتبة الثّانية جاءت الفقرة )رجة مرتفعةوبد (1.11معياري )
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بمتوّسط وبين رئيس القسم"   أعضاء هيئة التدريستكنولوجيا المعلومات على سهولة االتصال بين 
، وجاءت في الّرتبة ما قبل األخيرة الفقرة وبدرجة مرتفعة (1.82( وانحراف معيارّي )4.15حسابّي )

في عملية التخطيط لإلفادة من  أعضاء هيئة التدريسيؤمن بمشاركة  تي تنّص على "( ال24)
وبدرجة  (1.31( وانحراف معيارّي )3.38" بمتوّسط حسابّي )أنماط التفكير اإلداري لديهم .

"تساعد الوسائل التقنية على تقديم ( التي تنّص على 18، وفي الّرتبة األخيرة جاءت الفقرة )متوسطة
 وبدرجة متوسطة. (1.51( وانحراف معياري )2.13" بمتوّسط حسابّي )بشكل أسرعالخدمة 

 ُبعد تحسين إجراءات العمل في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية.  .4

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحديد الرتب والدرجة لفقرات ُبعد  تمّ 
"تحسين إجراءات العمل في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية" من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 ( ُيبين ذلك.11التدريس في الجامعات األردنية الخاصة، والجدول )
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واالنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد " ُبعد تحسين إجراءات العمل في ضوء إعادة المتوسطات الحسابية 
 هندسة العمليات اإلدارية " من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة مرتبة تنازلياا.

 الفقرات الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 0.84 4.01 يراقب سير العمل لتحقيق الجودة في األداء. 28

 مرتفعة 2 0.91 3.98 يدعم عمليات التغيير باستخدام تقنيات متطورة.  55

 مرتفعة 3 0.99 3.93 يعمل على دمج المهمات الفرعية المتكاملة في مهمة واحدة. 52

أعضداء يتبنى أهدافًا نوعية لتحسين جودة العمل من خالل تقويم نتاجات  29
 . هيئة التدريس

 مرتفعة 4 0.92 3.85

 مرتفعة 5 0.96 3.76 يقوم بتصميم خطط بديلة للتعامل مع المواقف الطارئة. 51

 مرتفعة 1 1.00 3.71 يقوم باختيار االستراتيجيات المالئمة لتحديد مسار العمل.  51

 متوسطة 1 1.00 3.42 يسهم في تقليل اإلجراءات الرتبيية )الروتينية(  إلتمام العمل في القسم.  25

 .أعضاء هيئة التدريسيسعى إلى تقديم خدمة عالية الجودة لصالح  25
3.38 

 متوسطة 8 1.08

 متوسطة 1 1.08 3.13 يعمل على نشر ثقافة التغيير. 27

 مرتفعة 0.62 3.68 الكلية الدرجة

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية درجة ( أّن 11يتبّين من الجدول )
" من وجهة نظر العمل في ضوء  إعادة هندسة العمليات اإلدارية إجراءاتتحسين الخاصة لبعد "

( بانحراف 3.18، إذ بلغ المتوّسط الحسابّي للّدرجة الكلّية )مرتفعة تكانأعضاء هيئة التدريس 
تراوحت  إذ الدرجتين المرتفعة والمتوسطة،وجاءت فقرات هذا البعد في (، 1.12معيارّي )

( التي تنّص 28(، وجاءت في الّرتبة األولى الفقرة )3.13-4.11المتوّسطات الحسابّية ما بين )
( وانحراف معياري 4.11بمتوّسط حسابّي ) يراقب سير العمل لتحقيق الجودة في األداء" " على

يدعم عمليات ( التي تنّص على "33، وفي الّرتبة الثّانية جاءت الفقرة )وبدرجة مرتفعة (1.84)
وبدرجة  (1.11( وانحراف معيارّي )3.18بمتوّسط حسابّي )التغيير باستخدام تقنيات متطورة" 

يسعى إلى تقديم خدمة ( التي تنّص على "25، وجاءت في الّرتبة ما قبل األخيرة الفقرة )مرتفعة
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 (1.18( وانحراف معيارّي )3.38" بمتوّسط حسابّي )سأعضاء هيئة التدريية الجودة لصالح عال
"يعمل على نشر ثقافة ( التي تنّص على 21، وفي الّرتبة األخيرة جاءت الفقرة )وبدرجة متوسطة

 وبدرجة متوسطة. (1.18( وانحراف معياري )3.13" بمتوّسط حسابّي )التغيير

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي نصه: ثالثاا: 
( ، في درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية ألنماط التفكير α ≤ 0.05عند مستوى ) 

والخبرة  األكاديميةعزى لمتغيرات: الجنس، والرتبة االستراتيجي الجامعات األردنية الخاصة تُ 
 ؟ التدريس ألعضاء هيئة

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقًا لمتغيراته وعلى النحو اآلتي: 

 متغير الجنس:  .1

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  تمّ 
هيئة التدريس، تبعًا لمتغير جنس عضو  الجامعات األردنية الخاصةفي ألنماط التفكير االستراتيجي 

 ( ُيبين ذلك.18( لعينتين مستقلتين والجدول )t-testكما تم استخدام االختبار التائي )

 (18لجدول )ا

ممارسة رؤساء األقسام لدرجة التائي لعينتين مستقلتين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار
 .تبعاا لمتغير جنس عضو هيئة التدريسالجامعات األردنية الخاصة في األكاديمية ألنماط التفكير االستراتيجي 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري يالمتوسط الحساب العدد الجنس 

نمط التفكير 
 الشمولي

 169 ذكور
4.09 0.36 

1.114 1.111 
 0.47 4.00 77 اناث

نمط التفكير 
 التجريدي

 0.43 4.19 169 ذكور

4.314 1.111 
 0.66 3.88 77 اناث

نمط التفكير 
 التشخيصي

-1.821 0.45 4.13 169 ذكور  
1.411 

 0.49 4.18 77 اناث

نمط التفكير 
 التخطيطي

 0.75 3.52 169 ذكور

2.511-  1.112 
 0.54 3.76 77 اناث

 الدرجة الكلية
 0.37 3.93 169 ذكور

1.181 1.131 
 0.43 3.92 77 اناث
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        ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى18في الجدول )أظهرت النتائج 
(1.15≤ α بين المتوسطات الحسابية  لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية ألنماط التفكير )

الجامعات األردنية الخاصة في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء في االستراتيجي 
( وبمستوى 0.087للّدرجة الكلّية ) لمتغير الجنس إذ بلغت القيمة التائيةهيئة التدريس ُتعزى 

(1.131≤ αهذا ولم تكن القيم ،)ذات داللة إحصائية لبعدي نمط "التفكير الشمولي"،  تانالتائي تان
( على التوالي،  بينما -1.821( و )1.114ونمط "التفكير التشخيصي"، إذ بلغت القيمة التائية )

ذات داللة إحصائية لبعدي  نمط "التفكير التجريدي"، ونمط "التفكير ان التائيتان القيمتكانت 
على  اإلناث(ولصالح -2.511( ولصالح الذكور، و )4.314" )Tالتخطيطي" إذ بلغت قيمة "

 التوالي.

 :األكاديميةمتغير الرتبة  .2

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  تمّ 
لعضو  األكاديميةتبعًا لمتغير الرتبة  الجامعات األردنية الخاصةفي ألنماط التفكير االستراتيجي 

 ( ُيبين ذلك.11هيئة التدريس، والجدول )
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ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية ألنماط التفكير االستراتيجي لدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .لعضو هيئة التدريس األكاديميةتبعاا لمتغير الرتبة الجامعات األردنية الخاصة في 

 االنحراف المعياري يالمتوسط الحساب العدد األكاديميةالرتبة  

نمط التفكير 
 الشمولي

 141 أستاذ مساعد
4.09 0.38 

 0.45 4.02 73 أستاذ مشارك

 0.37 4.05 32 أستاذ

نمط التفكير 
 التجريدي

 0.57 4.22 141 أستاذ مساعد

 0.46 3.89 73 أستاذ مشارك

 0.37 4.05 32 أستاذ

نمط التفكير 
 التشخيصي

 0.47 4.13 141 أستاذ مساعد

 0.35 4.26 73 أستاذ مشارك

 0.58 3.94 32 أستاذ

نمط التفكير 
 التخطيطي

 0.80 3.54 141 مساعدأستاذ 

 0.56 3.64 73 أستاذ مشارك

 0.46 3.72 32 أستاذ

 الدرجة الكلية

 0.42 3.94 141 أستاذ مساعد

 0.35 3.90 73 أستاذ مشارك

 0.35 3.91 32 أستاذ

لدرجة ممارسة رؤساء الحسابية  ( وجود فروق ظاهرّية بين المتوّسطات11ُيالحظ من الجدول )
األقسام األكاديمية ألنماط التفكير االستراتيجي في الجامعات األردنية الخاصة تبعًا لمتغير الرتبة 

والّدرجة الكّلية لألبعاد مجتمعة، إذ  اإلستبانةلعضو هيئة التدريس، في كّل بعد من أبعاد  األكاديمية
(. يليهم 3.14على متوّسط حسابّي إذ بلغ ))أستاذ مساعد( على أ األكاديميةحصل أصحاب الرتبة 

(، في حين جاء أصحاب 3.11)أستاذ( إذ بلغ متوّسطهم الحسابّي ) األكاديميةأصحاب فئة الرتبة 
(، ولتحديد فيما إذا كانت 3.11)أستاذ مشارك( بالّرتبة األخيرة بمتوّسط حسابّي ) األكاديميةالرتبة 

( تّم تطبيق تحليل α≤0.05اللة إحصائّية عند مستوى )الفروق بين المتوّسطات الحسابّية ذات د
 (.21وجاءت الّنتائج كما في الجدول ) (One-Way ANOVA)التّباين األحادّي 
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ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية لدرجة بين المتوّسطات الحسابّية  إليجاد داللة الفروقتحليل الّتباين األحادّي 
 .التدريس لعضو هيئة األكاديميةتبعاا لمتغير الرتبة الجامعات األردنية الخاصة في ألنماط التفكير االستراتيجي 

مجموع  مصدر الّتباين
متوّسط  درجة الحرّية المرّبعات

مستوى  ف المرّبعات
 الّداللة

نمط التفكير 
 الشمولي

 بين المجموعات
.278 

2 0.139 0.876 0.418 

   0.159 243 38.595 داخل المجموعات

    245 38.874 المجموع

نمط التفكير 
 التجريدي

 0.000 9.811 2.602 2 5.204 بين المجموعات

   0.265 243 64.448 داخل المجموعات

    245 69.652 المجموع

نمط التفكير 
 التشخيصي

 0.003 5.964 1.220 2 2.440 بين المجموعات

   0.205 243 49.701 داخل المجموعات

    245 52.141 المجموع

نمط التفكير 
 التخطيطي

 0.356 1.038 0.503 2 1.007 بين المجموعات

   0.485 243 117.877 داخل المجموعات

    245 118.884 المجموع

 الّدرجة الكّلية
 0.767 0.265 0.040 2 080. بين المجموعات

   0.151 243 36.664 المجموعاتداخل 

    245 36.744 المجموع

( في α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )21أظهرت نتائج الجدول )
درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية ألنماط التفكير االستراتيجي في الجامعات األردنية الخاصة 

( 1.215لعضو هيئة التدريس، إذ بلغت القيمة الفائّية للدرجة الكلية ) األكاديميةتبعًا لمتغير الرتبة 
وكانت الفروق داّلة إحصائيًّا في بعد "نمط التفكير التجريدي" إذ بلغت  (α≤0.767وبمستوى )

(، وكانت الفروق داّلة إحصائيًّا في بعد α≤0.000( وبمستوى )1.811القيمة الفائّية لهذا البعد )
(، ولم تكن α≤0.003( وبمستوى )5.114تشخيصي" إذ بلغت القيمة الفائّية )"نمط التفكير ال
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( وبمستوى 1.811الفروق داّلة إحصائيًّا في بعد "نمط التفكير الشمولي" إذ بلغت القيمة الفائّية )
(α≤0.418( وبعد "نمط التفكير التخطيطي إذ بلغت القيمة الفائّية،)وبمستوى 1.138 )
(α≤0.356 ولمعرفة ،)الفروق لبعدي "نمط التفكير التجريدي"،  و"نمط التفكير التشخيصي"  ائديهع

 ( ُيبّين ذلك. 21للمقارنات البعدّية، والجدول ) (Scheffe)تّم استخدام اختبار شيفيه 

 (21الجدول )  
ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية لدرجة نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدّية بين المتوّسطات الحسابّية 

 .لعضو هيئة التدريس األكاديميةتبعاا لمتغير الرتبة الجامعات األردنية الخاصة في ألنماط التفكير االستراتيجي 

 البعد
 

 
  األكاديميةالرتبة مستويات متغّير 

المتوّسط 
 الحسابيّ 
 

 استاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

نمط 
التفكير 
 التجريدي

 1.11 *-1.33 - 4.22 مساعدأستاذ 
 -1.11  - 3.89 أستاذ مشارك

    4.05 أستاذ

نمط 
التفكير 
 التشخيصي

 1.11 -1.13 - 4.13 أستاذ مساعد
 *1.32 - - 4.26 أستاذ مشارك

    3.94 أستاذ
لنمط ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية درجة ( أّن الفروق في 21يالحظ من الجدول )       

ذوي فئة لتعزى  األكاديميةالرتبة الجامعات األردنية الخاصة تبًعا لفئات متغّير في  التجريديالتفكير 
" كانت الفروق تعزى نمط التفكير التشخيصيوعلى بعد " )أستاذ مشارك(،  األكاديميةالرتبة 

  )أستاذ مشارك(.  األكاديميةألعضاء هيئة التدريس ذوي الرتبة 

 :متغير الخبرة

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  تمّ 
ئة دددددهي الخبرة لعضو تبعًا لمتغير الجامعات األردنية الخاصةفي ألنماط التفكير االستراتيجي 

 ( ُيبين ذلك.22التدريس، والجدول )
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 ممارسة رؤساء األقسام األكاديميةلدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 .تبعاا لمتغير الخبرة لعضو هيئة التدريسالجامعات األردنية الخاصة في ألنماط التفكير االستراتيجي  

 االنحراف المعياري يالمتوسط الحساب العدد التخصص البعد

نمط التفكير 
 الشمولي

 0.38 4.11 95 خمس سنواتأقل من 

من خمس سنوات إلى أقل من عشر 
 سنوات

70 4.22 0.38 

 0.37 3.88 81 عشر سنوات فأكثر

نمط التفكير 
 التجريدي

 0.54 4.15 95 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من عشر 
 سنوات

70 4.07 0.55 

 0.50 4.06 81 عشر سنوات فأكثر

نمط التفكير 
 التشخيصي

 0.55 4.15 95 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من عشر 
 سنوات

70 4.22 0.37 

 0.41 4.08 81 عشر سنوات فأكثر

نمط التفكير 
 التخطيطي

 0.94 3.59 95 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من عشر 
 سنوات

70 3.77 0.48 

 0.46 3.45 81 عشر سنوات فأكثر

 الكليةالدرجة 
 0.46 3.95 95 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من عشر 
 سنوات

70 4.03 0.31 

 0.33 3.82 81 عشر سنوات فأكثر 

( وجود فروق ظاهرّية بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة ممارسة رؤساء 22ُيالحظ من الجدول )
األقسام األكاديمية ألنماط التفكير االستراتيجي الجامعات األردنية الخاصة تبعًا لمتغير الخبرة 

والّدرجة الكّلية لألبعاد مجتمعة، إذ حصل  اإلستبانةلعضو هيئة التدريس، في كّل بعد من أبعاد 
خبرة )من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات( على أعلى متوّسط حسابّي بلغ أصحاب فئة ال

(، 3.15(. يليهم أصحاب فئة الخبرة )أقّل من خمس سنوات( إذ بلغ متوّسطهم الحسابّي )4.13)
(، 3.82في حين جاء أصحاب فئة الخبرة )عشر سنوات فأكثر( بالّرتبة األخيرة بمتوّسط حسابّي )

انت الفروق بين المتوّسطات الحسابّية ذات داللة إحصائّية عند مستوى ولتحديد فيما إذا ك
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(α≤0.05 تّم تطبيق تحليل التّباين األحادّي )(One - Way ANOVA)  وجاءت الّنتائج كما في
 (.23الجدول )

 (23الجدول )

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية لدرجة بين المتوّسطات الحسابّية إليجاد داللة الفروق تحليل الّتباين األحادّي 
 تبعاا لمتغير الخبرة لعضو هيئة التدريس.الجامعات األردنية الخاصة في ألنماط التفكير االستراتيجي 

مجموع  مصدر الّتباين
متوّسط  درجة الحرّية المرّبعات

مستوى  ف المرّبعات
 الّداللة

نمط التفكير 
 الشمولي

 بين المجموعات
4.422 

2 2.211 15.595 0.000 

 0.142 243 34.452 داخل المجموعات

 

 

 

 

    245 38.874 المجموع

نمط التفكير 
 التجريدي

 بين المجموعات
.387 

2 0.194 .679 0.508 

 0.285 243 69.265 داخل المجموعات

 

 

 

 

    245 69.652 المجموع

نمط التفكير 
 التشخيصي

 بين المجموعات
.809 

2 0.404 1.914 0.150 

   0.211 243 51.332 داخل المجموعات

    245 52.141 المجموع

نمط التفكير 
 التخطيطي

 0.020 3.992 1.891 2 3.782 بين المجموعات

   0.474 243 115.102 داخل المجموعات

    245 118.884 المجموع

 الّدرجة الكّلية

 0.003 5.861 0.845 2 1.691 بين المجموعات

   0.144 243 35.053 المجموعاتداخل 

    245 36.744 المجموع
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( في α≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )23أظهرت نتائج الجدول )
الجامعات األردنية الخاصة في درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية ألنماط التفكير االستراتيجي 

( وبمستوى 5.811التدريس، إذ بلغت القيمة الفائّية للّدرجة الكلّية )تبعًا لمتغير الخبرة لعضو هيئة 
(α≤0.003)  وكانت الفروق داّلة إحصائيًّا في ُبعد "نمط التفكير الشمولي" إذ بلغت القيمة الفائّية

في بعد "نمط أيضًا (، وكانت الفروق داّلة إحصائيًّا α≤0.000( وبمستوى )15.515لهذا البعد )
(، ولم تكن الفروق ذات α≤0.020( وبمستوى )3.112طيطي" إذ بلغت القيمة الفائّية )التفكير التخ

( وبمستوى 1.111داللة إحصائية لبعد "نمط التفكير التجريدي" إذ بلغت القيمة الفائية )
(α≤0.508( ولبعد "نمط التفكير التشخيصي" إذ بلغت القيمة الفائية )وبمستوى 1.114 )
(α≤0.150ولمعرفة عا ،) تّم استخدام اختبار شيفيه   اإلحصائيةئدّية الفروق ذات الداللة

(Scheffe) ( ُيبّين ذلك. 24للمقارنات البعدّية، والجدول ) 

 (24الجدول )  
ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية لدرجة نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدّية بين المتوّسطات الحسابّية 

 الخبرة لعضو هيئة التدريسالجامعات األردنية الخاصة تبعاا لمتغّير في ألنماط التفكير االستراتيجي 

 البعد
 

أقّل من خمس  المتوّسط الحسابيّ  مستويات متغّير الخبرة
 سنوات

من خمس سنوات 
إلى أقل من عشر 

 سنوات
 عشر سنوات فأكثر

نمط 
التفكير 
 الشمولي

 *1.23 -1.11 - 4.11 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من عشر 
 سنوات

4.22 

- - 1.34* 

    3.88 عشر سنوات فأكثر

نمط 
التفكير 
 التخطيطي

 1.14 -1.18 - 3.59 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من عشر 
 سنوات

3.77 

- - 1.32* 

 - -  3.45 عشر سنوات فأكثر

الّدرجة 
 الكّلية

 *1.13 -1.11 - 3.95 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من عشر 
 سنوات

4.03 

- - 1.21* 

 - - - 3.82 عشر سنوات فأكثر

ممارسة رؤساء األقسام لدرجة ( أّن الفروق بين المتوّسطات الحسابّية 24يالحظ من الجدول )
الخبرة  لعضو الجامعات األردنية الخاصة تبًعا لمتغّير في  األكاديمية ألنماط التفكير االستراتيجي
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ذوي فئة الخبرة )من خمس سنوات  ألعضاء هيئة التدريسعلى الّدرجة الكّلية تعزى  هيئة التدريس
" كانت نمط التفكير الشمولي(، وعلى بعد "أقل من خمس سنواتإلى أقّل من عشر سنوات( و)

أقل من خمس مس سنوات إلى أقّل من عشر سنوات( و))من خ ذوي فئة الخبرةلالفروق تعزى 
ذوي فئة  ألعضاء هيئة التدريس " كانت الفروق تعزى نمط التفكير التخطيطي(، وعلى بعد " سنوات

 .الخبرة )من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات(

ذات ، الذي نّصه: هل هناك فروق الرابع: الّنتائج المتعّلقة باإلجابة عن الّسؤال رابعاا 
(، في درجة ممارسة رؤساء األقسام α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى )

األكاديمية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة تعزى 
 هيئة التدريس ؟ ألعضاء، والخبرة األكاديميةلمتغيرات: الجنس، والرتبة 

 ى النحو اآلتي: تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقاً لمتغيراته وعل

 متغير الجنس:  .1

ممارسة رؤساء األقسام حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  تم  

تبعاً لمتغير جنس األكاديمية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة 

( 25( لعينتين مستقلتين والجدول )t-rtestهيئة التدريس، كما تم استخدام االختبار التائي ) أعضاء

 ُيبين ذلك.
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 (25الجدول )

ممارسة رؤساء األقسام لدرجة التائي لعينتين مستقلتين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار
هيئة  اءعضاتبعاا لمتغير جنس األكاديمية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة 

 .التدريس

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري يالمتوسط الحساب العدد الجنس البعد
الجودة في ضوء 
إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية

 169 ذكور
3.82 0.69 

1.111 1.481 
 0.70 3.76 77 إناث

فهم إجراءات العمل 
اإلداري في ضوء 
إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية

 0.57 4.24 169 ذكور

5.581 1.111*  إناث 
77 3.74 0.80 

تكنولوجيا 
المعلومات في ضوء 

إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية

-4.155 0.54 3.59 169 ذكور  

1.111*  إناث 
77 3.92 0.44 

تحسين إجراءات 
العمل في ضوء 
هندسة العمليات 

 اإلدارية

 0.60 3.76 169 ذكور

2.318 1.121*  إناث 
77 3.56 0.68 

 الدرجة الكلية
 0.40 3.82 169 ذكور

1.345 1.181 
 0.55 3.74 77 إناث

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 25أظهرت النتائج في الجدول ) 
(1.15≤ α بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية إلعادة هندسة )

في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ُتعزى العمليات اإلدارية 
(، هذا ولم α  ≥1.181( وبمستوى ) 1.345لمتغير الجنس، إذ بلغت القيمة التائية للّدرجة الكلّية )

t" (1.111  ،)"التائية ذات داللة إحصائية لبعد  "نمط التفكير الشمولي، إذ بلغت قيم ة تكن القيم
"نمط التفكير التجريدي" إذ  لألبعادبينما كانت القيم التائية ذات داللة إحصائية ( 1.481وبمستوى )

ولنمط"التفكير التشخيصي" ، ( ولصالح الذكورα ≥1.111( وبمستوى)5.581بلغت القيمة التائية )
ت القيمة بلغإذ نمط التفكير التخطيطي" "ول( ولصالح اإلناث، -4.155إذ بلغت القيمة التائية )

 .الذكور( ولصالح α ≥1.121( وبمستوى )2.318التائية )
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 :األكاديميةمتغير الرتبة  .2

ممارسة رؤساء لدرجة تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب  
لمتغير تبًعا  األقسام األكاديمية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة

 ( ُيبّين ذلك.21، )لعضو هيئة التدريس األكاديميةالرتبة 

 (26الجدول )

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية إلعادة هندسة العمليات لدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .لعضو هيئة التدريس األكاديميةتبعاا لمتغير الرتبة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة 

 االنحراف المعياري يالمتوسط الحساب العدد األكاديميةالرتبة  

الجودة في ضوء 
إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية

 141 أستاذ مساعد
3.75 0.78 

 0.55 3.86 73 أستاذ مشارك

 0.55 3.93 32 أستاذ

فهم إجراءات العمل 
اإلداري في ضوء 
إعادة هندسة 

 اإلداريةالعمليات 

 0.63 4.01 141 أستاذ مساعد

 0.71 4.28 73 أستاذ مشارك

 0.78 3.96 32 أستاذ

تكنولوجيا 
المعلومات في ضوء 

إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية

 0.54 3.70 141 أستاذ مساعد

 0.53 3.66 73 أستاذ مشارك

 0.50 3.72 32 أستاذ

تحسين إجراءات 
العمل في ضوء 

العمليات هندسة 
 اإلدارية

 0.63 3.62 141 أستاذ مساعد

 0.64 3.79 73 أستاذ مشارك

 0.59 3.82 32 أستاذ

 الدرجة الكلية

 0.47 3.75 141 أستاذ مساعد

 0.41 3.87 73 أستاذ مشارك

 0.47 3.86 32 أستاذ

لدرجة ممارسة رؤساء الحسابية  ( وجود فروق ظاهرّية بين المتوّسطات21ُيالحظ من الجدول )
األقسام األكاديمية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة تبعًا لمتغير 

والّدرجة الكّلية لألبعاد  اإلستبانةلعضو هيئة التدريس، في كّل بعد من أبعاد  األكاديميةالرتبة 
لى أعلى متوّسط حسابّي بلغ )أستاذ مشارك( ع األكاديميةمجتمعة، إذ حصل أصحاب الرتبة 

(، في 3.81)أستاذ( إذ بلغ متوّسطهم الحسابّي ) األكاديمية(. يليهم أصحاب فئة الرتبة 3.81)
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(، 3.15)أستاذ مساعد( بالّرتبة األخيرة بمتوّسط حسابّي ) األكاديميةحين جاء أصحاب الرتبة 
داللة إحصائّية عند مستوى ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوّسطات الحسابّية ذات 

(α≤0.05 تّم تطبيق تحليل التّباين األحادّي )(One - Way ANOVA)  وجاءت الّنتائج كما في
 (.21الجدول )

 (27الجدول )

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية لدرجة  لفروق بين المتوّسطات الحسابّيةإليجاد داللة اتحليل التّباين األحادّي 
 لعضو هيئة التدريس. األكاديميةتبعاا لمتغير الرتبة في الجامعات األردنية الخاصة  العمليات اإلداريةإلعادة هندسة 

مستوى  ف متوّسط المرّبعات درجة الحرّية مجموع المرّبعات مصدر الّتباين
 الّداللة

الجودة في ضوء 
هندسة العمليات 

 اإلدارية

 بين المجموعات
1.232 

2 0.616 1.287 0.278 

   0.479 243 116.304 داخل المجموعات

    245 117.536 المجموع

فهم إجراءات العمل 
اإلداري في  ضوء 
هندسة العمليات 

 اإلدارية

 0.012 4.478 2.043 2 4.085 بين المجموعات

   0.456 243 110.844 داخل المجموعات

    245 114.930 المجموع

تكنولوجيا 
المعلومات في 

هندسة ضوء إعادة 
 العمليات اإلدارية

 0.849 0.163 0.047 2 093. بين المجموعات

   0.286 243 69.458 داخل المجموعات

    245 69.552 المجموع

تحسين إجراءات 
العمل  في ضوء 
إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية

 0.097 2.354 0.933 2 1.866 بين المجموعات

   0.396 243 96.313 داخل المجموعات

    245 98.179 المجموع

 الّدرجة الكّلية

 0.136 2.008 0.412 2 824. بين المجموعات

   0.205 243 49.855 داخل المجموعات

    245 50.679 المجموع

( في α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )21أظهرت نتائج الجدول )
درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية 

لعضو هيئة التدريس، إذ بلغت القيمة الفائّية للّدرجة الكلّية  األكاديميةالخاصة تبعًا لمتغير الرتبة 
، وكانت الفروق داّلة إحصائيًّا في بعد " فهم إجراءات العمل  (α≤0.136( وبمستوى )2.118)
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( وبمستوى 4.418اإلداري في  ضوء هندسة العمليات اإلدارية " إذ بلغت القيمة الفائّية )
(α≤0.012 ولم تكن الفروق داّلة إحصائيًّا لألبعاد األخرى إذ تراوحت القيم الفائية ما بين ،)
عائدية الفروق على بعد " فهم إجراءات العمل اإلداري في   ( ،  ولمعرفة1.113( و )2.354)

للمقارنات البعدّية، والجدول  (Scheffe)ضوء هندسة العمليات اإلدارية " تّم استخدام اختبار شيفيه 
 ( ُيبّين ذلك. 28)

 (28الجدول )  
فهم  لبعد "رؤساء األقسام األكاديمية لممارسة نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدّية بين المتوّسطات الحسابّية 

تبعاا لمتغير في الجامعات األردنية الخاصة إجراءات العمل اإلداري في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية" 
 .لعضو هيئة التدريس األكاديميةالرتبة 

 البعد
 

 
الرتبة مستويات متغّير 
  األكاديمية

المتوّسط 
 الحسابيّ 
 

 أستاذ مشاركأستاذ  أستاذ مساعد

فهم إجراءات العمل 
اإلداري في ضوء 
إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية

 1.15 *-1.21 - 4.01 أستاذ مساعد
 *1.32 -  4.28 أستاذ مشارك

 -   3.96 أستاذ

رؤساء لدرجة ممارسة المتوّسطات الحسابّية بين ( أّن الفروق 28يالحظ من الجدول )       
في لُبعد "فهم إجراءات العمل اإلداري في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية" األقسام األكاديمية 

ذوي لعزى تُ  ، لعضو هيئة التدريس األكاديميةتبعًا لفئات متغير الرتبة الجامعات األردنية الخاصة 
 )أستاذ مشارك(. األكاديميةالرتبة فئة 

 الخبرة: .3

ممارسة رؤساء األقسام لدرجة تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب 
الخبرة لمتغير تبًعا  األكاديمية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة

 ( ُيبّين ذلك.21، والجدول )لعضو هيئة التدريس
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 (29الجدول )

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية إلعادة هندسة العمليات لدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .تبعاا لمتغير الخبرة لعضو هيئة التدريساإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة 

 االنحراف المعياري يالمتوسط الحساب العدد األكاديميةالرتبة  

الجودة في ضوء 
هندسة  إعادة

 العمليات اإلدارية

 95 أقل من خمس سنوات
3.80 0.81 

من خمس سنوات إلى أقل من 
 عشر سنوات

70 3.85 0.65 

 0.59 3.77 81 عشر سنوات فأكثر

فهم إجراءات العمل 
اإلداري في ضوء 
إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية

 0.58 4.07 95 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من 
 عشر سنوات

70 4.14 0.74 

 0.75 4.05 81 عشر سنوات فأكثر

تكنولوجيا 
المعلومات في ضوء 

إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية

 0.52 3.75 95 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من 
 عشر سنوات

70 3.85 0.53 

 0.49 3.49 81 عشر سنوات فأكثر

تحسين إجراءات 
العمل في ضوء  

هندسة  إعادة
 العمليات اإلدارية

 0.68 3.64 95 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من 
 عشر سنوات

70 3.76 0.66 

 0.55 3.72 81 عشر سنوات فأكثر

 الدرجة الكلية

 0.45 3.79 95 أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات إلى أقل من 
 عشر سنوات

70 3.88 0.47 

 0.45 3.74 81 عشر سنوات فأكثر

لدرجة ممارسة رؤساء الحسابية  ( وجود فروق ظاهرّية بين المتوّسطات21ُيالحظ من الجدول )
األقسام األكاديمية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة تبعًا لمتغير 

والّدرجة الكّلية لألبعاد مجتمعة، إذ  اإلستبانةالخبرة  لعضو هيئة التدريس، في كّل بعد من أبعاد 
فئة الخبرة  )من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات( على أعلى متوّسط  أصحابحصل 

فئة الخبرة  )أقل من خمس سنوات( إذ بلغ متوّسطهم الحسابّي  أصحاب(. يليهم 3.88حسابّي بلغ )
فئة الخبرة )عشر سنوات فأكثر( بالّرتبة األخيرة بمتوّسط حسابّي  أصحاب(، في حين جاء 3.11)
(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوّسطات الحسابّية ذات داللة إحصائّية عند مستوى 3.14)
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(α≤0.05 تّم تطبيق تحليل التّباين األحادّي )(One - Way ANOVA)  وجاءت الّنتائج كما في
 (.31الجدول )

 (31)الجدول 

ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية لدرجة بين المتوّسطات الحسابّية  إليجاد داللة الفروقتحليل الّتباين األحادّي 
 لعضو هيئة التدريس. الخبرةتبعاا لمتغير إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة 

مستوى  ف متوّسط المرّبعات درجة الحرّية مجموع المرّبعات مصدر الّتباين
 الّداللة

الجودة في ضوء 
إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية

 بين المجموعات
.216 

2 0.108 0.224 0.799 

   0.483 243 117.319 داخل المجموعات

    245 117.536 المجموع

فهم إجراءات العمل 
اإلداري في  ضوء 
هندسة العمليات 

 اإلدارية

 0.712 0.340 0.160 2 321. بين المجموعات

   0.472 243 114.609 داخل المجموعات

    245 114.930 المجموع

تكنولوجيا 
المعلومات في 

ضوء إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية

 0.000 10.404 2.743 2 5.486 بين المجموعات

   0.264 243 64.065 داخل المجموعات

    245 69.552 المجموع

إجراءات تحسين 
العمل في ضوء 
إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية

 0.431 0.845 0.339 2 678. بين المجموعات

   0.401 243 97.501 داخل المجموعات

    245 98.179 المجموع

 الّدرجة الكّلية

 0.169 1.793 0.368 2 737. بين المجموعات

   0.206 243 49.942 داخل المجموعات

    245 50.679 المجموع

( في α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )31أظهرت نتائج الجدول )
درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية 

( 1.113للّدرجة الكلّية )الخاصة تبعًا لمتغير الخبرة لعضو هيئة التدريس، إذ بلغت القيمة الفائّية 
، وكانت الفروق داّلة إحصائيًّا في بعد " تكنولوجيا المعلومات في ضوء  (α≤0.169وبمستوى )

(، ولم α≤0.000( وبمستوى )404.10إعادة هندسة العمليات اإلدارية " إذ بلغت القيمة الفائّية )
( ،  1.224( و )1.845لفائية ما بين )تكن الفروق داّلة إحصائيًّا لألبعاد األخرى إذ تراوحت القيم ا
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ولمعرفة عائدية الفروق على ُبعد " تكنولوجيا المعلومات في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية " 
 ( ُيبّين ذلك. 31للمقارنات البعدّية، والجدول ) (Scheffe)تّم استخدام اختبار شيفيه 

 (31الجدول )  
 لبعد "رؤساء األقسام األكاديمية لممارسة نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدّية بين المتوّسطات الحسابّية 
تبعاا لمتغير في الجامعات األردنية الخاصة تكنولوجيا المعلومات في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية " 

 .لعضو هيئة التدريس الخبرة

 البعد
 

 
بة الرتمستويات متغّير 
  األكاديمية

المتوّسط 
 الحسابيّ 
 

عشر سنوات 
 فأكثر 

من خمس سنوات 
إلى أقل من عشر 

 سنوات

أقل من خمس 
 سنوات

تكنولوجيا المعلومات 
في ضوء إعادة 
هندسة العمليات 

 اإلدارية

-0..0  3.75 أقل من خمس سنوات  0..0*  

من خمس سنوات إلى أقل من 
 عشر سنوات

3.85   0.90*  

    3.49 فأكثرعشر سنوات 

رؤساء لدرجة ممارسة المتوّسطات الحسابّية بين ( أّن الفروق 31يالحظ من الجدول )       
في تكنولوجيا المعلومات في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية"  لبعد"األقسام األكاديمية 

الخبرة ذوي فئة لعزى . تُ لعضو هيئة التدريس الخبرةتبعًا لفئات متغير الجامعات األردنية الخاصة 
 )أقل من خمس سنوات( و )من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات(.
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هل هناك عالقة خامساا: نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس والذي نصه: 
( ، بين درجة ممارسة α 0.05 >ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 

االستراتيجي في الجامعات األردنية الخاصة رؤساء األقسام األكاديمية ألنماط التفكير 
 ؟.ودرجة ممارستهم إلعادة هندسة العمليات اإلدارية

)التفكير  الستبانهمعامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية  إيجادلإلجابة عن هذا السؤال تم  
بعادهااالستراتيجي(  ، والجدول وأبعادها)إعادة هندسة العمليات اإلدارية(  الستبانه، والدرجة الكلية وا 

 ( ُيبين ذلك:32)

 (32الجدول)

قيم معامالت ارتباط )بيرسون( بين درجة  ممارسة "أنماط التفكير االستراتيجي"  ودرجة ممارسة "إعادة هندسة 
 العمليات اإلدارية " في الجامعة األردنية الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 

 أنماط التفكير االستراتيجي

 

 هندسة العمليات االدارية إعادة

 نمط التفكير الشمولي
نمط التفكير 
 التجريدي

نمط التفكير 
 نمط التفكير التخطيطي التشخيصي

 الدرجة الكلية الستبانة

 التفكير االستراتيجي

الجودة في ضوء إعادة هندسة 
 العمليات االدارية

0.34** 0.47** 0.46** 0.26** 0.51** 

فهم إجراءات العمل اإلداري في 
ضوء إعادة هندسة العمليات 

  اإلدارية

0.34** 0.40** 0.20** 0.30** 0.41** 

تكنولوجيا المعلومات  في ضوء 
 اإلداريةإعادة هندسة العمليات 

0.32** 0.37** 0.41** 0.23** 0.43** 

تحسين إجراءات العمل في ضوء 
 اإلداريةإعادة هندسة العمليات 

0.77** 0.22** 0.70** 0.09** 0.60** 

إعادة هندسة  الستبانهالدرجة 
 اإلداريةالعمليات 

0.74** 0.36** 0.66** 0.25** 0.72** 

 (α≤ 1.11)عند إحصائيًا  ** دالة
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إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  ارتباطيه( وجود عالقة 32يتبّين من الجدول )
(1.11≥α بين الدرجة الكلية )إعادة هندسة  الستبانه"التفكير االستراتيجي" والدرجة الكلية  الستبانه"

إيجابية ذات  ارتباطيه(، كما وجدت عالقة 1.12العمليات اإلدارية" إذ بلغت قيمة معامل االرتباط )
 التفكير االستراتيجيأنماط " إستبانةبين جميع أبعاد  (α≤ 1.11)داللة إحصائية عند مستوى 

( 0.09" إعادة هندسة العمليات اإلدارية"، إذ تراوحت قيم معامالت االرتباط ما بين )إستبانةو"
(.1.11و)



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 

مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 
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 الفصل الخامس 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 

من هدذا الفصدل عرضداً لمناقشدة النتدائج التدي توصدلت إليهدا هدذه الدراسدة والتوصديات  وعلد   تض 

 النحو اآلتي : 

أوالا: مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، الذي ينص على"ماا درجاة 

ممارسااة رؤساااء األقسااام األكاديميااة فااي الجامعااات األردنيااة الخاصااة ألنماااط التفكياار 

 االستراتيجي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" ؟ 

قسدددام األكاديميدددة فدددي درجدددة ممارسدددة رؤسددداء األإلددد  أن  (8  النتدددائج فدددي الجددددول تأشدددار

  الجامعات األردنية الخاصة ألنمداط التفكيدر االسدتراتيجي مدن وجهدة نظدر أعضداء هيئدة التددريس

ز  هددذه (  وقددد تُعدد1958( بددانحراف معيدداري  5992كانددت مرتفعددة  إذ بلدد  المتوسددط الحسددابي  

لقيدادي فدي العمليدة النتيجة إل  أن رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات يدركون أهمية دورهم  ا

وهذا يجعلهم قادرين عل  النظر إل  العمل في التعليمية والتطورات التي قد تحيط بظروف عملهم  

يشدكل حيداة كاملدة  وبالتدالي فهدم يشدعرون  وإنمداإطار الجامعة بأنده لديس موقدف واحدد وينقضدي  

  التربويدةبأهمية المرونة في التعامل   والسماح بتطبيق كل ما هدو جديدد ومناسدب ويخددم العمليدة 

التي تجري في العملية التربوية  ومتابعة كدل مدا ومواكبتها وهذا يتطلب فهم التطورات والتغيرات 

رؤسداء األقسدام أعضداء هيئدة التددريس يدرون أن ن أهو جديد. ويمكن أن ُتعدز  هدذه النتيجدة إلد  

األكاديمية تتوفر لديهم الكفايات المناسبة لوضع التصور المستقبلي والتخطيط االستراتيجي للعمدل  

يكدون  وقدد  بدهوبالتالي ينصب اهتمامهم عل  أنجاز العمل بغض النظر عن التفاصديل التدي تحديط 

 . عل  النواحي اإلدارية الروتينيةأساليب الرقابة الفاعلة   هناك اهتمام كبير بنوعية األداء من خالل

(  ودراسة القباس 2111(  ودراسة الشهري  2118إذ اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الفواز  

 2114.) 

 (. 2115(  ودراسة الشديفات والحراحشة  Rosche,2003واختلفت مع دراسة روشيه  
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غلدب رؤسداء األقسدام فدي الجامعدات األردنيدة الخاصدة وقد ُتعز  هذه النتيجة أيضداً إلد  أن أ

حين يواجهون المشكالت الطارئة في العمل يتعاملون معها وفق األسلوب العلمي لحدل المشدكالت  

وبالتالي يعيرون اهتماماً باألسباب والوقائع أو تحديدد جميدع جواندب المشدكلة فينصدب هددفهم علد  

اسدتخدام األسداليب ما لدديهم مدن خبدرات تتعلدق بلك إل  إنهاء المشكالت.  وربما يعود السبب في ذ

 األقسدامإلد  قدوة إدراك رؤسداء أيضداً ُتعدز  هدذه النتيجدة ربمدا  .الحديثة في التعامل مع المشكالت

المشداركة فدي اتخداذ القدرار مدع الهيئدة اإلداريدة  هميدةألالخاصدة  األردنيدةفي الجامعات  األكاديمية

 األكاديميدة األقسداموالتعليمية لضمان نجاح العمل وسيره بالطريقة السليمة  كمدا أن اغلدب رؤسداء 

في الجامعات األردنية الخاصة يفوضون بعض الصالحيات إل  الهيئة التدريسية  مما قد يكون لها 

قددد تددواجههم فددي العمددل  وبالتددالي ينظددرون بموضددوعية فددي معرفددة طبيعددة المشددكالت التددي  األثددر

للمشكالت ويحداولون وضدع الحلدول المناسدبة لهدا  وهدذا نتيجدة تدوقعهم حددوث المشدكالت وكيفيدة 

 التعامل معها. 

 بعاد الدراسة األربعة فكانت المناقشة لها على النحو اتآتي : ألأما بالنسبة 

 نمط التفكير التشخيصي :  .2

فددي الجامعددات  األكاديميددة األقسددامجددة ممارسددة رؤسدداء ( أن در  9ول  نتددائج الجددد أظهددرت

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  " التفكير التشخيصي" كانت مرتفعة لنمط  الخاصة األردنية

(  وقددد ُتعددز  هددذه النتيجددة إلدد  أن 1945( بددانحراف معيدداري  4915إذ بلدد  المتوسددط الحسددابي  

قددرات الفكريدة التدي تمكدنهم ميمتلكون الفي الجامعات األردنية الخاصة  ةرؤساء األقسام األكاديمي

من استثمار الفرص التعليمية الموجودة في البيئة الخارجيدة  للجامعدات الخاصدة واالسدتفادة منهدا  

تعامل بمرونة مدع هدذه األوضداع  كمدا أنهدم يهتمدون بتحقيدق الاألمر الذي يجعلهم قادرين عل  أن 

 لعامة والخاصة. أهداف الجامعة ا

إلد  اهتمدام رؤسداء األقسدام األكاديميدة فدي الجامعدات الخاصدة أيضداً وقد ُتعز  هدذه النتيجدة 

بأساليب حل المشكالت أكثر من االهتمام بالنتائج وقد يساعدهم في ذلك امتالكهم للمهارات الذاتيدة 

الجامعة لحل المشدكالت باعتمادهم في هذا عل  أفكارهم في رصد طبيعة البيئة والمجتمع المحيط ب

هذه النتيجة إل  اكتساب رؤسداء األقسدام األكاديميدة فدي الجامعدات الخاصدة تعود  وربماالجامعية  

أثنداء عملهدم  وكيفيدة التعامدل معهدا  فدي الطارئدة  المشكالتنظرة تشخيصية للتعامل مع المواقف 

 والعمل عل  حلها باالعتماد عل  البدائل التي قاموا بوضعها. 
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هددذه النتيجددة إلدد  أن هندداك تركيددز كبيددر لرؤيددة الجامعددة حددول تحسددين نوعيددة  تنسددب وقددد

المخرجات التعليمية   باعتبار أعضاء هيئة التدريس محور الرؤية الجامعيدة  وربمدا يعدود السدبب 

رؤسدداء األقسددام األكاديميددة فددي الجامعددات األردنيددة يتحركددون فددي ضددوء أن فددي ذلددك إلدد  أغلددب 

قددرة علد  إدارة هدذا العمدل والتعامدل مدع المري الذي يقومون به  ويتمتعون بمعطيات العمل اإلدا

جميددع أطددراف العمليددة التعليميددة  فتكددون لددديهم نظددرة تشخيصددية للتعامددل مددع كددل مشددكلة مددن 

 المشكالت. 

 نمط التفكير التجريدي: .1

الجامعدات جة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية في ( أن در  11أظهرت النتائج في الجدول  

إذ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  التفكير التجريدي" كانت مرتفعة "لنمط  ةاألردنية الخاص

إلد  أن أغلدب ( وقدد ُتعدز  هدذه النتيجدة 1955( بدانحراف معيداري  4915بل  المتوسط الحسابي  

أثناء التعامل مع مستجدات اإلدارية الحديثة في رؤساء األقسام األكاديمية يدركون أهمية األساليب 

اإلدارة الجامعيددة كتطبيددق يعددرض نظريددات اإلدارة الحديثددة مددن تفددويض ومشدداركة أعضدداء هيئددة 

رؤساء األقسام األكاديميدة المتكداف   اهتمامهذه النتيجة إل   وقد تعودالتدريس في اتخاذ القرارات. 

ة حددوث المشدكالت  فضدالً وعدم تفضيل طرف عل  أخر عند التعامل في حالد وباآلخرينبالذات 

نزاع واضحة  لهم حت  يتمكنوا من تجداوز العقبدات طرفي ال اهتماماتالتركيز عل  أن تكون  نع

 .وحل الخالفات بأحسن الطرق المتاحة 

 نمط التفكير الشمولي :  .3

جددة ممارسددة رؤسدداء األقسددام األكاديميددة فددي الجامعددات (  أن در  11نتددائج الجدددول   أظهددرت

إذ  من وجهة نظر أعضاء هيئة التددريس التفكير الشمولي" كانت مرتفعة "لنمط  ةصاألردنية الخا

 اهتمدام(   وقد ُتعز  هذه النتيجة إلد  أن 1941( بانحراف معياري  4915بل  المتوسط الحسابي  

الجامعددة علدد  االسددتفادة مددن الفددرص التعليميددة  العدداملين فددي رؤسدداء األقسددام األكاديميددة بتشددجيع 

بطدرح معالجدات  كليدة للمشدكالت التدي يواجهونهدا فضالً عدن اهتمدامهم ة التعامل رونالجديدة  وم

مصددراً مهمداً لتحديدد أولويدات العوامدل المدؤثرة فدي  وعددها  استناداً إل  الخبرات التراكمية لديهم

مصدداقية رؤسداء األقسدام فدي التعامدل مدع أيضداً إلد   حل تلك المشكالت. وقدد ُتعدز  هدذه النتيجدة

وقد تتولد لديهم أعضاء هيئة التدريس مما قد ينعكس عل  طبيعة األعمال والخدمات التي يقدمونها 
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همات فتتكون لديهم رؤية خدمية للجامعة ومن ثمة يكونوا مقتدرين عل  أداء المأفكار جديدة ونيرة 

 الموكلة إليهم عل  أفضل وجه.

إل  توجه أعضاء هيئة التدريس نحو العمل بدروح الفريدق  ممدا أيضاً هذه النتيجة د ُتنسب وق

يدعم تبادل الخبرات من خالل ما يوفره العمل الجامعي التعاوني من سهولة االتصال بين العاملين 

 في المستويات كافة  ليوجه مسار عملهم وفهمه.  مما يدل عل  أن رؤساء األقسام يتمتعون برؤيدة

 .الموكلة إليهم األعمال هجااتشمولية يحددون من خاللها  أبعادذات 

 نمط التفكير التخطيطي :  .4

(  أن درجددة ممارسددة رؤسدداء األقسددام األكاديميددة فددي الجامعددات 12أظهددرت نتددائج الجدددول  

إذ  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  متوسطةلنمط التفكير التخطيطي كانت  ةاألردنية الخاص

(   وقد ُتعز  هذه النتيجة إل  أن المهارة 1971( بانحراف معياري  5959بل  المتوسط الحسابي  

وتفسديرها وتحليلهدا التدي يتمتدع بهدا رؤسداء األقسدام األكاديميدة مدن تصدنيف البياندات والمعلومدات 

فضدالً المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة نتيجة الدورات التي نظمتها الجامعة في مجاالت اإلدارة 

ممارساتهم العمليات اإلدارية وكل ذلك يكون في ضوء معرفتهم للوائح واألنظمة المعمول بها عن 

لشغل هذه الوظيفة تم علد  أسداس مهندي وبالتدالي يكدون لدديهم تصدور  اختيارهمفي الجامعة  وأن 

 عودلمطلوبة.  وقد تعن طبيعة سير العمل  وكيفية التخطيط إلدارة القسم من اجل تحقيق األهداف ا

 أعضداءفدي تنميدة المقددرات القياديدة لدد   نيرغبدو األكاديميدة األقسدامهذه النتيجة إل  أن رؤساء 

هيئة التدريس من خدالل مشداركتهم فدي عمليدة صدنع القدرار والتخطديط لطدرح خطدط بديلدة يمكدن 

الل اتخداذ بعدض مدن خدمن ممارسة دورهم القيدادي استخدامها في الحاالت الطارئة والتي تمكنهم 

إلدد  أن رؤسدداء األقسددام وربمددا تعددود هددذه النتيجددة   هئودوندديالقددرارات ذات الصددلة بالعمددل الددذي 

 ونيأخدذ ماألكاديمية عندما يطلبون من أعضداء هيئدة التددريس آراءهدم بصددد رؤيدة الجامعدة فدإنه

علد   مراتهالثقدة بمقدد   أعضداء هيئدة التددريس لددها صدائبة  ممدا يعدزز ونببعض اآلراء التي ير

 . طرح األفكار التي من شأنها تحسين العملية التعليمية الجامعية بشكل عام
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ثانياا : مناقشة النتائج المتعلقاة باإلجاباة عان الساؤال الثااني ، الاذي يانص علاى "ماا 

إلعااادة درجااة ممارسااة رؤساااء األقسااام األكاديميااة فااي الجامعااات األردنيااة الخاصااة 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس"؟هندسة العمليات اإلدارية 

( إلدد  أن درجددة ممارسددة إعددادة هندسددة العمليددات اإلداريددة لددد  رؤسدداء 15أشددارت النتددائج  

األقسام األكاديمية فدي الجامعدات األردنيدة الخاصدة مدن وجهدة نظدر أعضداء هيئدة التددريس كاندت 

قد ُتعز  هذه النتيجة إلد    و(1995( بانحراف معياري  5979بل  المتوسط الحسابي   إذمرتفعة  

لمفهوم إعادة هندسة العمليات وإدراكهم قوة وعي رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات الخاصة 

 الفرعية المتكاملة في مهمة واحدة.  ماتودمج المهاإلدارية بما يضمن التقدم والتطور  

تثنائية عنددما تدأتي فدي " أهمية اسالجودة في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية وتحتل "

إطدار إعدادة هندسدة العمليدات اإلداريدة   السديما عنددما تكدون منصدبة علد  كيفيدة إنجداز المهمددات 

واألعمال المنوطة برؤساء األقسام األكاديميدة  ونشدر ثقافدة التغييدر فدي القسدم  ومشداركة أعضداء 

ت المحليدة والحكوميدة وقدوة هيئة التدريس فدي اتخداذ القدرار  وقدوة االتصدال بدين الجامعدة والهيئدا

إدارة الجامعة عن مواكبة التغيرات العالمية  والوسائل  والتغيير  واالعتماد عل  استخدام الطدرق 

الحديثة في العمل اإلداري ووضوح مفهوم إعادة هندسة العمليات اإلدارية في أذهان العاملين  وقد 

داء رؤسدداء األقسددام األكاديميددة فددي يعددود السددبب فددي ذلددك إلدد  وجددود التدددريب الكددافي لتطددوير أ

الجامعات الخاصة لتحقيق تنمية مهنية تدعم السير قدماً بمستو  هذه األقسام سواء علد  المسدتو  

 األكاديمي  أم المستو  اإلداري. 

فهاام إجااراءات العماال   "لبعدددهددذه النتيجددة إلدد  اهتمددام رؤسدداء األقسددام األكاديميددة  تعددودوقددد 

وظيفددة إداريدددة مهمددة ال يمكدددن  هصددفوب"  هندسااة العمليااات اإلدارياااةفااي ضااوء إعاااادة  اإلداري

ونحدو االستغناء عنها  إذ من خاللهدا يدتم توزيدع األدوار والمهمدات علد  أعضداء هيئدة التددريس  

إعدادة هندسدة العمليدات  رسير العمل داخل الجامعة  وبخاصة إذا تم فهم الوظيفة وأدائها من منظو

  بحاجة إل  دعم.  اإلدارية

الخاصدة  توقد ُتعدز  هدذه النتيجدة أيضداً إلد  إدراك رؤسداء األقسدام األكاديميدة فدي الجامعدا

" وضرورتها في تكنولوجيا المعلومات في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلداريةهمية استخدام "أل

معطيددات العمددل مددن حيددث الحصددول علدد  المعلومددات فددي الوقددت المناسددب لتسددهيل اتخدداذ القددرار  
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. ورتها بإعادة بناء العمليات بتجميدع األعمدال المتشدابهة وبنداء الهيكدل التنظيمدي للقسدموكذلك ضر

تحسين إجراءات العمل في ضوء إعادة هندساة العملياات اإلدارياة ُتعز  هذه النتيجة إل  " وربما

بدين أعضداء هيئدة التددريس مدن  األعمدال" إذ أن رؤساء األقسام يتبعون إجراءات ناجحة لتحسين 

خالل تحديد نوع السلطة الممنوحة ألعضداء هيئدة التددريس لتحسدين الجهدود الفرديدة  والجماعيدة. 

والتنوع في استخدام أساليب االتصال اإلداري  ومراعاة مقدرات أعضاء هيئة التدريس ومهاراتهم 

جداءت هدذه النتيجدة إلد  قدوة  عند توزيدع المهمدات مدع الحدرص علد  بنداء التفاعدل بيدنهم . وربمدا

رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات الخاصة التي تحتاج  إلد  إعدادة هندسدة العمليدات  ةممارس

االتصدددال اإلداري المتندددوع داخدددل القسدددم  ومراعددداة تدددوفر  أشدددكالاإلداريدددة مدددن حيدددث ممارسدددة 

عمليات األساسية داخل القسم لل دقيق ير  أو تقديم وصفطواإلمكانيات المادية والبشرية لتحقيق الت

 من خالل رسالة واضحة لجميع أعضاء هيئة التدريس لتكون عملية التوجيه إيجابية بناءة . 

إعدادة  أن درجدة اسدتخدام أسدلوب أظهرت( التي 2111اتفقت هذه النتيجة مع دراسة حنون  

يددة فددي محافظددات اإلداريددة فددي ممارسددة العمليددات اإلداريددة فددي المدددارس الحكوم العمليددات هندسددة

 الضفة الغربية كانت مرتفعة جداً. 

دد2115هددذه النتيجددة مددع دراسددة الددديين  تواختلفدد جددة اسددتخدام مددديرات أن در   ت( التددي بين 

اإلدارية من وجهدة العمليات هندسة إعادة المدارس االبتدائية والحكومية في دولة الكويت ألسلوب 

جة ممارسة إعدادة أظهرت أن در   التي(  2111نظر المعلمات كانت متوسطة  ودراسة الشوبكي  

هندسددددة العمليددددات اإلداريددددة فددددي الجامعددددات الفلسددددطينية كانددددت متوسددددطة  ودراسددددة بالجددددي 

 Balagi,2004) . 
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مناقشاااة نتاااائج الساااؤال الثالاااث والاااذي يااانص : هااال هناااا  فاااروق ذات داللاااة ثالثااااا: 

 األكاديمياة األقساام( ، في درجة ممارسة رؤسااء α ≤ 0000إحصائية عند مستوى )

 :متغيااراتلالخاصااة ُتعاازى  األردنيااةنماااط التفكياار االسااتراتيجي فااي الجامعااات أفااي 

 الخبرة ؟و، األكاديميةالرتبة والجنس، 

 وعل  النحو اآلتي : تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقاً لمتغيراته 

 متغير الجنس . 2

( α≤1915 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عندد مسدتو  ( 14أظهرت نتائج الجدول  

بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة رؤسداء األقسدام األكاديميدة ألنمداط التفكيدر االسدتراتيجي 

في الجامعدات األردنيدة الخاصدة مدن وجهدة نظدر أعضداء هيئدة التددريس تعدز  لمتغيدر الجدنس إذ 

ذات   "t"هدذا ولدم تكدن قيمدة   (α ≤ 1.951 بمسدتو  و( 19187لدرجدة الكليدة  ل "t"بلغت قيمة 

 "t"داللددة إحصددائية لبعدددي نمددط "التفكيددر الشددمولي" ونمددط "التفكيددر التشخيصددي"  إذ بلغددت قيمددة 

ذات داللددة إحصددائية لبعدددي نمددط   "t" ة( علدد  التددوالي  بينمددا كانددت قيمدد19827-و   (19514 

-( ولصالح الذكور  و  t"  49554" ة"التفكير التجريدي"  ونمط"التفكير التخطيطي" إذ بلغت قيم

 ( ولصالح اإلناث عل  التوالي. 29517

وُتعز  نتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االستجابة بدين الجنسدين لبعددي نمدط 

تبعون التعليمات والقوانين   أن كال الجنسين  يل  إالتفكير التشخيصي""التفكير الشمولي"  ونمط "

نفسها  الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  كما أنهدم يتلقدون الددورات نفسدها  لدذلك 

فإن العمليات اإلدارية التي يمارسونها  غالباً ما تتشابه  ويتعرضون للمتغيدرات الماديدة واإلداريدة 

 لبعد نمط "التفكير التجريدي"  الذكورأما بالنسبة الرتفاع المتوسط الحسابي لصالح نفسها.  والفنية

 . نمط "التفكير التخطيطي" في  اإلناثولصالح 

وفيما يتعلق بالفرق الذي ُيعز  الرتفاع المتوسط الحسابي لصالح الذكور لبعد نمدط "التفكيدر 

التجريدددي"  فهددذه النتيجددة قددد ُتعددز  إلدد  أن الددذكور يسددعون دائمدداً إلدد  تحقيددق التحسددينات للجميددع 

آت األمور سواء أكانت  تحسين االتصال بين األفراد   أم تحسين نظدم المعلومدات  أم ربدط المكافد

بالسلوك الجيد  وجعل الجامعة أكثر تركيدزاً علد  عضدو هيئدة التددريس والطلبدة علد  حدًد سدواء  
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وإشددباع حاجدداتهم ورغبدداتهم   وإيجدداد مرونددة فددي طبيعددة العمددل وأدوارهددم وأدوار العدداملين فددي 

 الجامعة  وإحداث تحسين في جودة العمليات اإلدارية.

مدن األنثد  فدي هدذه النتيجدة إلد  الجهدد المبدذول نسدب أما بالنسبة للفرق الذي ُيعز  لإلناث تُ 

فدي هدذا  لألنثد  سداعد كثيدراً  االجتمداعيالوضدع  أنتحقيق ذاتها في مختلف المواقع اإلداريدة كمدا 

فالمرأة األردنية تسع  إل  أثبات وجودها في ميدان العمل  فهي أمام تحًد كبير في تغييدر بعدين  ال

عدز  هدذه النتيجدة إلد  أن تُ وربمدا مجداالت األعمدال اإلداريدة  للمرأة وبخاصة فدي نظرة المجتمع 

بغية إصدار قرارات سليمة غير خاضعة ألي تتابع الخطط األكاديمية وتقوم بجمع البيانات اإلناث 

مكنهددا مددن تحقيددق تطددوير يتددأثير ولكونهددا تهددتم بتفاصدديل األمددور والمشددكالت بشددكل أكبددر ممددا قددد 

 مستمر. 

  إذ أظهدرت نتدائج الدراسدة عددم فدروق (2115 نخالدة  سة مدع دراسدةاتفقت نتائج هذه الدرا

دالة إحصائياً لدرجة استخدام مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتفكير االستراتيجي ُتعز  

(  إذ بينددت نتددائج 2115. واختلفددت مددع دراسددة ثابددت   (2111  ودراسددة ديرانددي  لمتغيددر الجددنس

إحصائياً تعز  لدرجة ممارسة عمداء الكليات في الجامعات الفلسدطينية فروق دالة وجود  الدراسة

   . عز  لمتغير الجنسللقيادات اإلستراتيجية تُ 

 متغير الرتبة األكاديمية. . 1

عدم ( 15جدول  النتائج  أظهرتو( One-Way ANOVAتطبيق تحليل التباين األحادي   تم  

 األقسددام( فددي درجددة ممارسددة رؤسدداء α≤0.04وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو   

األكاديميدددة ألنمددداط التفكيدددر االسدددتراتيجي فدددي الجامعدددات األردنيدددة الخاصدددة تبعددداً لمتغيدددر الرتبدددة 

( وبمسدددتو  04..0" للدرجدددة  الكليدددة  Fلعضدددو هيئدددة التددددريس  إذ بلغدددت قيمدددت " األكاديميدددة

 0.808≥α فدي بعدد نمدط "التفكيدر التجريددي" إذ بلغدت قيمدة " إحصدائياً ( وكانت الفروق دالةF "

  وكانت الفروق دالة إحصائياً في بعدد نمدط "التفكيدر (α≤0.000( وبمستو   99811لهذا البعد  

كددن لددم تو  (α≤0.009( وبمسددتو   4.305" للدرجددة  الكليددة  Fإذ بلغددت قيمددت " التشخيصددي"

 نمط "التفكير التخطيطي".  " يالشمولنمط "التفكير  يعدلب الفروق دالة إحصائياً 

ولمعرفددة عائديدده الفددروق لبعدددي نمددط "التفكيددر التجريدددي"  ونمط"التفكيددر التشخيصددي" تددم 

نتدائج أن الفدروق فددي الأظهددرت  فقدد( يبدين ذلدك 17(والجدددول  Scheffeاسدتخدام اختبدار شديفيه  
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في الجامعات األردنية الخاصة  "التجريديالتفكير "درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية لنمط 

عل  وكذلك  أستاذ مشارك(   األكاديميةُتعز  لذوي فئة الرتبة  األكاديميةتبعاً لفئات متغير الرتبة 

وقد تعود هذه النتيجة إل  أن أعضاء هيئة التدريس مدن فئدة  أسدتاذ .بعد نمط "التفكير التشخيصي"

فدي القسدم األكداديمي بشدكل أكثدر مدن أصدحاب مشارك(  لديهم الرغبة في العمل ومعرفة ما يدور 

الفئتين األخريين  أستاذ  وأستاذ مساعد ( وربما ينسب ذلك إل  أن أصحاب فئة أستاذ مشارك لديه 

تبوأ مناصب إدارية  فيرون أن يثبتوا مقدرتهم ومعرفتهم بالجوانب اإلدارية التي تحدث في طموح 

 أقسامهم. 

ق ذات داللة إحصائية لبعدي "نمط تفكير تخطيطي " ونمط أما بالنسبة لنتيجة عدم وجود فرو

التفكيدر الشددمولي  فقدد تشددير هدذه النتيجددة إلدد  أن متغيدر الرتبددة األكاديميدة غيددر مدؤثر فددي إحددداث 

اختالفات في إجابات أعضاء هيئة التددريس ُتعدز  لهدذا المتغيدر. وقدد يسدتدل مدن هدذه النتيجدة أن 

  بهم األكاديمية متفقون في وصف ممارسات األقسام . أعضاء هيئة التدريس عل  اختالف رت

  ودراسدة العداجز (2111(  ودراسدة الشدهري  2118اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الفدواز  

واختلفدت نتدائج الدراسدة مدع الشدديفات والحراحشدة (  2111ودراسة ديراني   ( 2117وعساف  

 (. 2115(  ودراسة نخالة  2115 

 متغير الخبرة  . 3

وأظهدرت (.19( كما موضح في الجدول  One-Way ANOVAالتباين األحادي  تطبيق  تم  

فددي درجددة ممارسددة رؤسدداء  (α≤0.04 وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو  النتددائج 

الخاصدة فدي محافظدة عمدان  األردنيةاألقسام األكاديمية ألنماط التفكير االستراتيجي في الجامعات 

( وبمسدتو  59851  للدرجدة الكليدة " Fإذ بلغدت قيمدة "ة لعضدو هيئدة التددريس لمتغير الخبدر اً تبع

 0.009≥α)  إذ بلغت قيمدة "وكانت الفروق دالة إحصائياً في بعد نمط "التفكير الشموليF لهدذا "

" Fبلغدددت قيمدددة "بعدددد نمدددط "التفكيدددر التخطيطدددي" ول. (α≤0.000( وبمسدددتو   159595البعدددد  

  ولددم تكددن الفددروق ذات داللددة إحصددائية لبعدددي نمط"التفكيددر (α≤0.0.0( وبمسددتو   59992 

التجريدددي" ونمددط "التفكيددر التشخيصددي". ولمعرفددة عائديدده الفددروق ذات الداللددة اإلحصددائية تددم 

وكدان الفدرق لصدالح (21البعديدة. كمدا فدي الجددول   ات( للمقارنScheffeاستخدام اختبار شيفيه  

 سنوات".  5قل من سنوات" و"أ 11إل  اقل من  5فئتي "من 
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وقدد أصدبحوا مهنيدين إذا أُتيحدت لهدم الفرصدة وقد ُتعز  هذه النتيجة إل  أن أصحاب الخبرة 

أكثددر مقدددرة علدد  ممارسددة العمددل اإلداري   كمددا أنهددم يهتمددون فددي أدائهددم حتدد  يثبتددوا يكونددوا 

  للحصول عل  ترقية إداريدة. وربمدا ُتعدز  أيضداً إلد  أن معظدم اإلدارات الناجحدة ممدا مقدراتهم

تكمن خبرتهم في المرحلة المتوسدطة إال أنهدم وازندو بدين الحدديث والقدديم فدي ممارسداتهم لدإلدارة 

أكثددر حرصدداً ومقدددرة علدد  تحقيددق الكفدداءة فددي العمددل اإلداري  ويتصددف سددلوكهم  وربمددا كددانوا

  عالية  كما أنهم تعرضوا خالل خبرتهم في العمل لعدد اكبر من الدورات التدريبية.  اإلداري بالف

  ودراسدددة (2111  ودراسدددة الشدددهري  (2118 الفدددواز اتفقدددت هدددذه النتيجدددة مدددع دراسدددة 

  .(Zsiga,2007زيجا 

(  2115  ودراسدة نخالدة (2115  الشدديفات والحراحشدة تلفت هذه النتيجدة مدع دراسدة خوا

 . (2111  ودراسة ديراني  (2117العاجز   وعساف  ودراسة 

مناقشااة نتااائج السااؤال الرابااع : هاال هنااا  فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد رابعاااا: 

في درجاة ممارساة رؤسااء األقساام األكاديمياة إلعاادة هندساة ، (α≤0...)مستوى 

الرتباة ت األردنياة الخاصاة ُتعازى لمتغيارات: الجانس، العمليات اإلدارياة فاي الجامعاا

 األكاديمية، والخبرة.

  الجنس  .2

( عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عددن مسددتو  21أظهددرت النتددائج فددي الجدددول  

 1915≥α)  بين المتوسدطات الحسدابية لدرجدة ممارسدة رؤسداء األقسدام األكاديميدة إلعدادة هندسدة

العمليات اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة ُتعز  لمتغير الجنس. وقد تشير هذه النتيجة إلد  

إلعددادة  األقسددامأن أعضدداء هيئددة التدددريس مددن كددال الجنسددين يتفقددون فددي وصددف ممارسددة رؤسدداء 

متغير الجنس غير مؤثر في إحداث فرق يات اإلدارية  وقد يستنتج من هذه النتيجة أن هندسة العمل

في االستجابات بين الذكور واإلنداث  ذلدك أن إعدادة هندسدة العمليدات اإلداريدة  كممارسدة تخضدع 

 لخطوات ومراحل محددة  وأن اختالف الجنس ال يؤثر في النتيجة النهائية للممارسة. 

ة لصدالح اإلنداث فدي مجدالي "تكنولوجيدا المعلومدات" و"تحسدين إجدراءات عز  هذه النتيجوتُ 

انجداز العمدل بالعمل" إلد  حدرص اإلنداث علد  تتبدع إجدراءات العمدل خطدوة بخطدوة مدع االلتدزام 
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بالوقت المحدد وتحمل ضغوط العمل أكثر من الذكور وذلك تبعاً لطبيعة األنث  الفطرية في تحمدل 

قدرات أكثر مدن الدذكور فدي التددرج فدي متمتلك قد النواحي لذا فهي الحياة  كاملة من جميع  ءعب

 انجاز العمل وتحمل الضغوط. 

فهم نتيجة "إجراءات العمل" لصالح الدذكور إلد  أن الدذكور يسدعون دائمداً بعد عز  نتيجة وتُ 

إل  تحقيق التحسينات في جميع األمور سواء أكانت  تحسدين االتصدال بدين اإلفدراد وتحسدين نظدم 

كافددآت بالسددلوك الجديددد  وجعددل الجامعددة أكثددر تركيددزاً علدد  أعضدداء هيئددة معلومددات  أم ربددط المال

أيضدداً إلدد  أن القدديم السددائدة فددي المجتمددع األردنددي هددذه النتيجددة عددز  وقددد تُ  .التدددريس والطلبددة معدداً 

ن أمدا بالنسدبة لإلنداث فمدن الممكدن أوتأييدها عل  أن الذكور هم الدذين يجدب أن يضدحوا بدراحتهم 

أكثددر تخوفدداً ورهبددة عنددد حدددوث األخطدداء وممكددن أيضدداً أن اإلندداث يشددعرن بالتعددالي علدد  يُكددن 

 . المرؤوسين

 (. 2114مع دراسة ريحان  واختلفت(. 2111اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة حنون  

 الرتبة األكاديمية   .1

النتددائج كمددا فددي  وأظهددرت (One-Way ANOVA تطبيددق تحليددل التبدداين األحددادي  تددم   

األكاديميدة  األقسدامفي درجة ممارسة رؤساء  إحصائية( عدم وجود فروق ذات داللة 25الجدول  

الخاصة تبعاً لمتغير الرتبدة لعضدو هيئدة  األردنيةفي إعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات 

وكاندت الفدروق    (α≤0...0( وبمسدتو   007.." للدرجة  الكلية  F" ةبلغت قيمالتدريس  إذ 

ولدم تكدن الفدروق دالدة إحصدائياً لألبعداد  "فهدم إجدراءات العمدل اإلداري" مجدال حصائياً فدي إدالة 

األخر  ولمعرفة عائديه الفدروق علد  مجدال "فهدم إجدراءات العمدل اإلداري" تدم اسدتخدام اختبدار 

 .للمقارنات البعدية  (Scheffeشيفيه  

( أن الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسدة رؤسداء 24هرت نتائج الجدول  ظأ 

األقسددام األكاديميددة لمجددال "فهددم إجددراءات العمددل اإلداري" فددي الجامعددات األردنيددة الخاصددة تبعدداً 

أسدتاذ " األكاديميدةلعضدوا هيئدة التددريس  تعدز  لدذوي فئدة الرتبدة  األكاديميدةلفئات متغير الرتبة 

مشدارك(  أستاذل  أن أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون رتبة  إوقد ُتنسب هذه النتيجة   مشارك

ذواتهم ومقدراتهم عل  أداء األعمال الموكلة إلديهم  وربمدا تكدون لدديهم الرغبدة فدي  إثباتيريدون 

 األخريين. من أصحاب الرتبتين  أكثرالحصول عل  منصب إداري بشكل 
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واختلفدت هددذه  ( 2115ودراسدة الددديين  ( 2111  حندونواتفقدت هدذه النتيجددة مدع دراسددة  

 ( .2114  ريحانالنتيجة مع دراسة 

 . الخبرةمتغير  . 3

( 25وأظهدرت نتدائج الجددول   (One-Way ANOVA  تطبيق تحليل التباين األحدادي تم   

 األقسامفي درجة ممارسة رؤساء  (α≤0.04 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  

الخاصدة تبعدداً لمتغيدر الخبددرة  األردنيددةإلعددادة هندسدة العمليددات اإلداريدة فددي الجامعدات  األكاديميدة

( α≤03..0( وبمسددتو   839.." للدرجددة  الكليددة  Fبلغددت قيمددت "إذ لعضددو هيئددة التدددريس 

( F  "119414بلغددت قيمددة ""تكنولوجيددا المعلومددات " إذ  بعددد حصددائياً فدديإوكانددت الفددروق دالددة 

ولدم تكددن الفدروق دالددة إحصدائياً لألبعدداد األخدر . وتددم اسدتخدام اختبددار   (α≤0.000وبمسدتو   

"تكنولوجيدا المعلومدات" وكاندت النتيجدة ُتعدز   بعدلمعرفة عائدية الفروق عل  (Scheffeشيفيه  

 . "سنوات 11سنوات إل  أقل 5من "و  "سنوات5أقل من "لذوي فئة الخبرة 

وقدد ُتنسدب هدذه النتيجدة إلدد  أن الخبدرة ليسدت متغيدراً مددؤثراً فدي اسدتجابات أعضداء هيئددة  

التدريس فيما يتعلق بدرجة ممارسة رؤساء أقسامهم إلعادة هندسة العمليات اإلدارية  مما قد يشير 

إل  أن أعضاء هيئة التدريس متفقون في وصف ممارسات رؤساء األقسام إلعادة هندسة العمليات 

 إلدارية. ا

أما بالنسبة للفروق الدالة إحصائياً عل  بعد "تكنولوجيا المعلومات" ولصاح ذوي الخبرة "أقل 

سدنوات". فقدد ُيعدز  ذلدك إلد  جيدل الشدباب مدن  11سدنوات إلد  أقدل مدن 5سدنوات"و "مدن 5من 

 أعضدداء هيئددة التدددريس مددن كلتددا الفئتددين اعتددادوا علدد  ممارسددة تكنولوجيددا المعلومددات واسددتخدام

التكنولوجيا منذ عمر مبكر فظالً عن حصدولهم علد  الددورات التدريبيدة فدي هدذا المجدال وتمدتعهم 

 بالرغبة والمعرفة في الجانب التكنولوجي. 

(  ودراسددة 2115ن  ي(  ودراسددة الدددي2111اتفقددت نتددائج هددذه الدراسددة مددع دراسددة حنددون  

 (.  2117عساف  مع دراسة  تواختلف  (2115ودراسة الحنتولي    (2114ريحان  
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مناقشة نتاائج الساؤال الخاامس : الاذي ناص علاى هال هناا  عالقاة ارتباطياه ذات داللاة خامساا: 

، بين درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية ألنماط التفكير (α≤0...)إحصائية عند مستوى 

 االستراتيجي في الجامعات األردنية الخاصة ودرجة ممارستهم إلعادة هندسة العمليات اإلدارية. 

مسدتو   دوجود عالقة ارتباطيه ايجابية ذات داللة إحصائية عند (27أظهرت نتائج الجدول  

 0.0.≥α)  التفكيددر االسددتراتيجي" والدرجددة الكليددة إلسددتبانةأنمدداط  ةتبانإلسددبددين الدرجددة الكليددة" 

**( كمددا وجددد عالقددة 1972"إعددادة هندسددة العمليددات اإلداريددة " إذ بلغددت قيمددة معامددل االرتبدداط  

أنمدداط بددين جميددع أبعدداد إسددتبانة  (α≤.0.0 إيجابيددة ارتباطيدده ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو  

  إذ تراوحددت قدديم معددامالت إعددادة هندسددة العمليددات اإلداريددة " ""التفكيددر االسددتراتيجي" واسددتبانه 

عدز  هدذه النتيجدة إلد  أن رؤسداء األقسدام األكاديميدة الدذين وتُ ( 1977( و 1925االرتباط ما بدين  

ي أيتمكنون من ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي بدرجة مرتفعدة يكوندوا قدادرين علد  توظيدف 

هدذه النتيجدة إلد  أن طبيعدة  تعدودادة هندسة العمليدات اإلداريدة. وقدد ي إعمن هذه األنماط بكفاءة ف

يدعم القرارات والمهارات الضرورية للقيام بالتنبؤات المسدتقبلية مدع التفكير االستراتيجي بأنماطه 

إمكانيددة صددياغة االسددتراتيجيات واتخدداذ القددرارات المتكيفددة مددع حيدداة المنظمددة لكسددب المواقددف 

 . ردها المتاحةالتنافسية في ظل موا

ل  تشجيع رؤساء األقسام عل  العمل بروح الفريق لما لهذا األسلوب إهذه النتيجة  نسبوقد تُ 

أعضداء هيئدة التددريس بأنفسدهم  من دور في تحقيق التعاون والعمل المثمر الخالق الذي يزيد ثقدة 

وبخاصة فيما يتعلق بالقرارات داخل القسم التي يشاركون فيها  األمدر الدذي يددفعهم للعطداء وبدذل 

وقدد ُتعدز  هدذه النتيجدة مزيد من الجهد والعمل المتواصل لتحقيق األهداف المنشودة داخل القسدم. 

عنصدر الوقدت   اسدتثمارمدن خدالل  أيضا إل  ُحسن تعامل رؤسداء األقسدام مدع األحدداث والوقدائع

الفكريددة والماديددة والبشددرية. وهددذا يدددعم جددوهر إعددادة  اإلمكانيدداتبددالحجم الكددافي مددن  واالسددتعداد

وتقنية متقدمة في استجاباتها للمشكالت هندسة العمليات اإلدارية وفق ما تتطلبه من منهجية علمية 

ا من ربط الفكر بالعمل والتطبيق إلحداث التغيير بعد التنبؤ بها وبأبعادها المستقبلية  وما ينتج عنه

 وتقييمه. 

جديددة فدي  أسداليباألكاديميدة يتبندوا  األقسدامعز  هذه النتيجدة أيضداً إلد  أن رؤسداء تُ  وربما

يبدذلون جهدداً التقليديدة  بهددف تحقيدق نتيجدة أفضدل للجامعدة  ولدذلك فهدم  األسداليببدالً من العمل 

رات الضرورية في ضوء التغيير المطلوب  وأن عملية إعادة هندسدة كبيراً من أجل اكتساب المها
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العمليات اإلدارية تسهم بشكل فاعل في تقويدة العالقدات بدين أعضداء هيئدة التددريس فدي الجامعدة  

فضالً عن العديد من الفوائد التدي يمكدن تحقيقهدا مدن خدالل إعدادة هندسدة العمليدات اإلداريدة منهدا: 

ل اإلدارية  وتعزيز ظهور قادة جدد في المستقبل  واالعتماد عل  الدنفس السرعة في إنجاز األعما

فددي حددل المشددكالت  وعدددم تعطيددل األعمددال بسددبب غيدداب رئدديس القسددم  ودعددم التجديددد واالبتكددار 

  وهذا يعطي لرؤساء األقسدام وأعضداء وفرصة إعداد جيل جديد من القادةوالتحفيز عل  اإلبداع  

ياً للعمل واالجتهاد  ويحسن جودة القرارات نتيجة لالقتراب مدن مصددر هيئة التدريس حافزاً معنو

المشكلة  ويجسر الهوة بين الرؤساء والمرؤوسدين  ويددعم القدوة الشخصدية للدرئيس وزيدادة نفدوذه 

 داخل الجامعة. 

ل  ما توفره إعادة هندسة العمليات اإلدارية من بيئة خصبة ومناسدبة إوقد ُتعز  هذه النتيجة 

لممارسة التفكيدر االسدتراتيجي بأنماطده  إذ تعدد أحدد األسداليب اإلداريدة الرائددة فدي التطدوير  مدن 

خالل طرح أفكار واستراتيجيات حديثدة ومبتكدرة  ووضدع سياسدات تحقدق التطدور وهدذه عمليدات 

اعة وتتطلدب تضدافر الجهدود وتنسديق األدوار بدين رؤسداء األقسدام واسعة تحتاج إل  قرارات شدج

 في الجامعة. والعاملين 
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 : ات ـــــــــــــــــــــــالتوصي

 في ضوء نتائج الدراسة   توصي الباحثة بما يأتي: 

جة ممارسدة رؤسداء األقسدام األكاديميدة ألنمداط التفكيدر أشارت نتائج السؤال األول إل  أن در   .1

االستراتيجي كانت مرتفعة  ولذلك توصي الباحثدة بتعزيدز هدذه الدرجدة والحفداظ عليهدا مدن خدالل 

 تقديم المكافآت المادية والمعنوية للعاملين . 

امعدات جدة ممارسدة رؤسداء االقسدام االكاديميدة فدي الجأشارت نتائج السؤال الثاني إلد  أن در   .2

االردنية الخاصدة بإعدادة هندسدة العمليدات اإلداريدة كاندت مرتفعدة  وعليده توصدي الباحثدة بتعزيدز 

مفهددوم إعددادة هندسددة العمليددات اإلداريددة للعدداملين فددي الجامعددات الخاصددة مددن خددالل عقددد دورات 

 مستمرة وتقديم المكافآت المادية . 

 . ة وبطها بمتغيرات أخر كما توصي الباحثة بإجراء دراسة مماثلة لهذه الدراس .5

تحديد أولويات واضحة ومحددة للعمل وفقداً للرؤيدة اإلسدتراتيجية للجامعدة  وبمدا يحقدق نشداط  .4

 الجامعة في تحديد األزمات المتوقعة. 

اتخاذ القدرارات الجماعيدة بمشداركة ومشداورة بدين اإلدارة العليدا ورؤسداء األقسدام األكاديميدة  .5

 عضاء هيئة التدريس بتنفيذ هذه القرارات ودعمها. حيث يسهم ذلك في أعطاء دافع أل

مراجعددة الهيكددل التنظيمددي بصددورة دوريددة للبعددد عددن االزدواجيددة والددروتين الزائددد والرقابددة  .5

 المتكررة  وتفعيل دور عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعة. 

إنشاء مركز متخصص لتقييم أعضاء هيئة التدريس وتطويره بكدل جامعدة خاصدة وحكوميدة   .7

بحيث يقوم بدراسات علمية عل  نتائج التقييم الفصلية  وتحديد احتياجاتهم التدريبية  وعقد البرامج 

 الالزمة لذلك.  
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 : العربية المراجع

 الدار: اإلسكندرية, واإلدارة االستراتيجي التفكير في المرجع(. 2114) مصطفى, بكر بوأ

 . الجامعية

فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات ما وراء اإلدراك في  .(2111أبو شريخ، شاهر ذيب )

ذكاء الذاتي لدى طلبة التحصيل الدراسي في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالستراتيجي وال

، مجلة جامعة طيبة )العلوم التربوية(ة اإلسالمية بجامعة جرش باألردن، مساق الثقاف

 . 11-13(، 1، )السعودية

، عمان: دار وائل للنشر اإلدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل (1112أدريس، وائل محمد )

 والتوزيع. 

 الجامعة في التربية كليات عمداء تطبيق أمكانية مدى(. 2111) فالح محمد هيثم عيسى، بني

 ، األقسام ورؤساء العمداء نظر وجهة من تطبيقها ومعيقات اإلدارية الهندرة لعملية ،االردنية

 . األردن ، اربد ، اليرموك جامعة ،(منشورة غير دكتوراه أطروحة)

مركز الخبرات  , القاهرة :والممارساتالتفكير االستراتيجي المهارات  .(2114توفيق، عبد الرحمن )

 المهنية لإلدارة)سلسلة بيمك(. 

دار  عمان:، التخطيط التربوي االستراتيجي  الفكر والتطبيق .(2111الحاج ، محمد رؤوف)

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 

دراسة  -العوامل المؤثرة على تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية " .(2118حامد، سعيد )

 . 253-211( 2). مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين، " ميدانية
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مستوى التفكير االستراتيجي لدى القيادات اإلدارية في وزارة  .(2113الحراحشة، محمود عبود)

، (دكتوراه غير منشورة)أطروحة . القرار ذالتربية والتعليم في األردن وعالقته بأنماط أاتخا

 ، عمان: األردن. للدراسات العليا جامعة عمان العربية

 مداخل جديدة في عالم اإلدارة المدرسية الفاعلة لمدرسة المستقبل:( 2111الحربي، قاسم عائل )

 ع. عمان : دار الجنادرية للنشر والتوزي جديد في القرن الحادي والعشرون،

، عملياتها المعاصرة -مداخلها -اإلدارة االستراتيجية، مفاهيمها .(2111الحسيني، فالح عداي )

 مكتبة المعارف الحديثة. ، اإلسكندرية:1ط

دار اإلسكندرية:  ،ثورة إعادة الهندسة مدخل جديد لمنظومة التعليم .(2111حسين، سالمة )

 الجامعة الجديدة.

ماجستير غير منشورة(، رسالة )، التفكير العقلي حجيته وضوابطه .(1181، محمد )الحمداني

 العراق.  د،جامعة بغداد: بغدا

"تحسين أداء المدرسة الثانوية العامة في مصر باستخدام مدخل إعادة . (2113حلمي، فؤاد أحمد)

 .213-211 ،(8)2جامعة عين شمس،  مجلة التربية،الهندسة"، 

("المعوقات اإلدارية للتجديدات التربوية في التعليم قبل الجامعي في 2111حنفي، محمد طه )

 . 15-1(، 13) 4، التربية باإلسماعيليةمجلة كلية  مصر"،

مدارس الثانوية والخاصة ألسلوب الدرجة استخدام مديري  .(2115الحنتولي، سالم بسام رجا)

الهندسة اإلدارية في محافظة عمان وعالقتها بدرجة تفويض السلطة من وجهة نظر 

 ألردن.، جامعة الشرق األوسط، عمان، اغير منشورة( رسالة ماجستير)، المعلمين
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 العمليات ممارسة في اإلدارية الهندسة أسلوب استخدام درجة(. 2111) يوسف مراد نادية حنون،

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

 . فلسطين ، ،نابلس الوطنية النجاح جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة. ) والمديرات

 :عمان (1)، اإلدارة االستراتيجية المداخل والمفاهيم والعمليات .(2113نعمة عباس)الخفاجي، 

 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.

أنموذج إداري مقترح لتطوير مفهوم التفكير االستراتيجي لمديري مدارس  .(2118خليف، لينا)

، ، الجامعة األردنية، عمان غير منشورة( دكتوراه )أطروحة، الثانوية الحكومية في األردن

 . االردن

( إعادة بناء )أو هندسة( المؤسسات المفهوم ومحاور التركيز والمراحل وعوامل 2118خليل، نبيل )

القاهرة، ، ورقة قدمة لمؤتمر بناء المؤسسات العربي، خطة عمل للمستقبلالنجاح الرئيسية، 

 ابريل . 18-21

قراءات -الفكر االستراتيجي وانعكاساته على نجاح األعمال .(2111الدوري، زكريا واحمد صالح)

 ري للنشر والتوزيع.دار اليازو  عمان: ،وبحوث

أنموذج إداري مقترح للتطوير مفهوم التفكير االستراتيجي لمديري مدارس " .(2111ديراني، لينا )

 .513-481(، 2)38، مجلة دراسات العلوم التربوية. "الثانوية الحكومية في األردن

 الكويت دولة في الحكومية االبتدائية المدارس مديرات درجة(. 2113) يوسف مشاري, نيالدي

 نظر وجهة من اإلداري لإلبداع ممارستهن بدرجة وعالقتها اإلدارية الهندسة ألسلوب

 .األردن,  عمان, األوسط الشرق جامعة(, منشورة غير ماجستير رسالة:)المعلمات



 

 
115 

ساليب الموارد البشرية لزيادة فاعلية إعادة هندسة أتقويم  (2111حنفي) ربيعي ، خالد محمد

، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة اإلدارة  نموذج مقترح للتطبيق بالبنوك اإلسالمية

 عين شمس، القاهرة، جهورية مصر العربية. 

مجلة إدارة ", األعمالفي إعادة هندسة "أهم الدراسات  .(1111رفاعي، ممدوح عبد العزيز )

 .   41-43،(11،) األعمال

معوقات تطبيق هندسة العمليات اإلدارية)الهندره( في المدارس  .(2114ريحان، شادي يحيى)

، الجامعة غير منشورة( رسالة ماجستير) ،الحكومية في محافظة غزة وسبل الحد منها

 .، فلسطيناإلسالمية، غزة

الهندرة في تبسيط اإلجراءات بالمؤسسة العامة للصناعات "دور  .(2113الزهراني، حسين سعد)

المملكة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الحربية

 . ةالسعوديالعربية 

إعادة هندسة العمليات اإلدارية )الهندرة(، نقلة جذرية في مفاهيم  .(1111السلطان، فهد صالح )

 .  ةالسعوديالمملكة العربية ، الرياض، دارةوتقنية اإل

 مركز الخليج لألبحاث. :دبي ،البعد االستراتيجي للمعرفة .(2114سليمان، سلمان)

 لدى االستراتيجي التفكير أنماط ممارسة درجة (.2115) محمد,  والحراحشة ،يحيى, الشديفات

-134,(2)13,  القرى أم جامعة مجلة,  األردن في والتعليم التربية وزارة في التربويين القادة

138 .  
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"نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي في المملكة . (2112الشقاوي، عبد الرحمن بن عبد اهلل)

ندوة الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي ، محور الشراكة بين القطاعين العربية السعودية"، 

 العربية السعودية.المملكة الرياض، ، وزارة التخطيط، العام والخاص

 المدارس مديري ىلد االستراتيجي التفكير واقع(. 2111) فايز بن علي بن محمد, الشهري

 غير ماجستير رسالة.)الطائف بمدينة واألهلية الحكومية العام التعليم بمدارس الثانوية

 . السعوديةالمملكة العربية , المكرمة مكة,  القرى أم جامعة(, منشورة

عادة القرار دعم نظم بين العالقة(. 2111) مازن الشوبكي،  الفلسطينية الجامعات في الهندسة وا 

 .فلسطين ، غزة ، اإلسالمية ،الجامعة( منشورة غير ماجستير رسالة. )غزة بقطاع

: المكتب  االسكندرية، اإلداريين بين الكفاءة والفاعلية(، 1111مي، محمد عبد العظيم)الشيّ 

 العربي للمعارف والنشر. 

تصور مستقبلي إلعادة هندسة نظم التعليم الجامعي الفلسطيني في ضوء  .(2113صبيح، لينا)

، جامعة عين شمس، القاهرة:  غير منشورة( دكتوراه )أطروحة، متطلبات مجتمع المعرفة

 .العربية مصرجمهورية 

دى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األداء الوظيفي ل .(2111الصرايرة، خالد أحمد)

-111، (1)21، مجلة جامعة دمشق. األردنية الرسمية من وجهة نظر رؤساء األقسام فيهم

152. 

 . ء للنشردار الوفااالسكندرية: ، اإلدارة االستراتيجية .(2118الصريفي، محمد)

  .دار وائل للنشر والتوزيع، عمان: 2، طاإلدارة التعليمية مفاهيم وآفاق .(2111الطويل، هاني )

 اهرة : دار الكتب المصرية. الق، واقع التفكير االستراتيجي (2111عابد، سعيد)
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درجة ممارسة اإلدارة العليا بالجامعات  .(2111) ؤاد علي وعساف، محمود عبد المجيدالعاجز، ف

، المجلة التربوية : الكويت. الفلسطينية إلدارة األزمات وعالقتها بالتفكير االستراتيجي لديهم

31( ،122) ،11-115 . 

 -محددات تطبيق إعادة هندسة نظم الموارد البشرية بالمنظمة .(2111عبد السالم، رمضان )

 .51-28،(1، )المجلة المصرية للدراسات التجاريةدراسة تطبيقية على جامعة طنطا. 

رسالة ). التدريس ومعاونيهم بالجامعاتنظم حوافز أعضاء هيئة  .(2111عبد القادر، علي احمد)

 . العربية مصرجمهورية ، جامعة عين شمس: القاهرة، (ماجستير غير منشورة

مهارات التفكير والتخطيط االستراتيجي كيف تربط بين الحاضر (. 2118عبدالغني, محمد)

 مركز تطوير األداء والتنمية.القاهرة: , والمستقبل

، عمان : دار استراتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة والصف(  2118العجمي، محمد حسين)

 المسيرة للنشر والتوزيع.

معوقات تطبيق هندسة العمليات اإلدارية في جامعات  .(2111عساف، محمود عبد المجيد رشيد)

المجلة العربية لضمان الجودة اليمن: محافظات غزة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 

 . 124-113(، 31)11. يفي التعليم الجامع

، كلية مجتمع العلوم المهنية دورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي  .(2111عاشور، صابر )

 . ، فلسطينوالتطبيقية، غزة

ة هندسة العمليات في دعم قرارات خفض التكاليف                  ر "ثو  (.2118عطااهلل، خليل وراد)

لمؤتمر العلمي الدولي السنوي الثامن                           لورقة عمل مقدمة .  في ظل فلسفة إدارة التغيير"

                                        إبريل، جامعة الزيتونة 24-21المنعقد في الفترة ما بين ، إدارة التغيير ومجتمع المعرفة
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 11/11/2111بتاريخ  استرجعت، عمان، األردن. األردنية

http://www.hrdiscussin.com/hr9227html  

عمان: دار  .إدارة اإلعمال ووظائف المدير في المؤسسات المعاصرة .(2112عواد، فتحي)

 . الصفاء للنشر والتوزيع

 خريجات نظر وجهة من الجامعي التعليم مخرجات تطوير على الهندرة اثر(. 2111) وفاء ، عون

 سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودية المرأة تعليم مؤتمر ،سعود الملك بجامعة التربية كلية

 .اكتوبر 12/19.  الرياض ،اإلسالمية

، 1ط مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة،(، 2111عقيلي، عمرو وصفي )

 دار وائل للنشر.  :عمان

خطوة لتوظيف التعليم المتنقل لكليات التعليم التطبيقي بدولة الكويت وفق  .(2111)فرجون، خالد 

 . 145-111،(3)1 المجلة التربوية :الكويتمفهوم إعادة هندسة العمليات، 

 مديرات لدى والمعوقات الممارسات األنماط االستراتيجي التفكير(. 2118) مفوز نجوى الفواز،

 ، القرى أم جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة. )جدة لمدينة الحكومية العام التعليم مدارس

 . ، المملكة العربية السعوديةالمكرمة مكة

التفكير االستراتيجي لدى مديرات الدمج وعالقتها بجودة  .(2114القباس، هنادي عبد العزيز سعد)

المملكة العربية  الطائف، ، جامعة الطائف،غير منشورة( رسالة ماجستير)، االداء المدرسي

 السعودية. 

 في والجماعي الفردي اإلنساني السلوك دراسة التنظيمي السلوك(. 2111) قاسم محمد, القريوتي

 .والتوزيع للنشر الشروق دار: عمان. المختلطة المنظمات

http://www.hrdiscussin.com/hr9227html
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 للقاء مقدمة عمل ورقة, العامة المنظمات في االستراتيجي التفكير(. 2111)عامر, الكبيسي

 . ، المملكة العربية السعوديةالخبر,  لإلدارة السعودية للجمعية الرابع اإلداري

 مقدمة عمل ورقة, الطريق إلى المستقبل االستراتيجي التفكيرالقيادة و (. 2111)عامر, الكبيسي

 . مارس 22-21، من الفترة الخبر,  لإلدارة السعودية للجمعية الرابع اإلداري للقاء

إعادة هندسة األعمال اإلدارية وسيلة لتحقيق التميز التنافسي للمنظمات  .(2115كردي، احمد )

 .(بيروت: دار الثقافة للنشر2ط)، المعاصرة

( إنجازات التعليم العالي في البلدان العربية وتحدياته في الفترة من 2111األمين، عدنان وآخرون )

عالي، مكتب اليونسكو المؤتمر اإلقليمي العربي حول التعليم ال، 2114وحتى  1118

 (. 47) 2119يوليو  2 -مايو 31، ربيةعاالقليمي للتربية في الدول ال

جراءات العمل". (2112اللوزي، موسى )  . 184-183دار وائل للنشر،  عمان: "،التنظيم وا 

، مجلة نيوز لإلعالم الحر، واقع التعليم الجامعي في االردن .(2111الليمون، عودة عطية )

5(1 ،)115-118 .  

دار الثقافة :  . القاهرةاإلعداد والصياغة ،إدارة االستراتيجية .(1114الماضي، محمد المحمدي )

 الحديث. 

األبعاد اإلدارية واألمنية لهندرة العمليات اإلدارية وعالقتها باألداء (2113المالكي، مساعد)

، )رسالة مملكة العربية السعوديةالوظيفي دراسة ميدانية على وكالة األثار والمتاحف بال

 ماجستير غير منشورة ( أكاديمية نايف للعلوم االمنية، المملكة العربية السعودية. 

انماط التفكير االستراتيجي واثرها في اختيار مدخل اتخاذ  .(2112محمد، طارق شريف يونس )

 دار المتنبي للنشر والتوزيع.  :اربد 1، طالقرار
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، عمان: دار المسيرة التفكير االستراتيجي وأفاق المستقبل البعيد( 2111محمد، طارق يونس)

 للنشر والتوزيع. 

(، تقويم اإلدارة المدرسية في ضوء المعايير القومية للتعليم 2111مخلوف، سميحة علي محمد )

 . 321-315(، 1، الفيوم، )مجلة كلية التربية المصري،

تم استرجاعها من ( 2118مشكالت التعليم العالي في األردن )والبحث العلمي، وزارة التعليم العالي 

 . Mohe@mohe.jov.jo، 18/11/2111شبكة األنترنت بتاريخ

, اإلدارة االستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين(. 1111المغربي, عبدالفتاح)

 مجموعة النيل العربية. :القاهرة

،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،  مناهج البحث في التربية وعلم النفس .(2114ملحم، سامي )

 (، عمان .1طبعة )

، دار العلوم للنشر والتوزيع، استراتيجية تطوير قطاع اإلعمال العربي .(1112المنيف، إبراهيم)

 القاهرة: مصر. 

ة والحروب إعادة هندسة العمليات وهيكلة الشركات للتعامل مع العولم( 2115النجار، فريد)

 ، القاهرة : طيبا للنشر والتوزيع.  1:  طالتجارية الجديد

درجة ممارسة استخدام مديري مدارس الثانوية لمحافظات  .(2115النخالة، رمزي راغب يوسف)

 غير منشورة( رسالة ماجستير)، غزة للتفكير االستراتيجي وعالقتها بدرجة أدائهم اإلداري

 الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.

 للتنمية العربية المنظمة. الحكومية األجهزة في االستراتيجية اإلدارة(. 2111) ليلى الهاشم،

 . ، جمهورية مصر العربيةالقاهرة، اإلدارية

 . ، المنصورة : دار الكلمةالتفكير االستراتيجي .(2114الهلباوي، كمال )
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. تفكير التخطيط االستراتيجي كيف نربط بين الحاضر والمستقبلمهارات  .(2118هالل، محمد)

 مركز تطوير االداء والتنمية. االسكندرية: 

، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية:  الفكر االستراتيجي للقادة .(2111يونس، طارق شريف)

 . ، جمهورية مصر العربيةالقاهرة

قادة دروس مستوحاة من التجارب العالمية الفكر االستراتيجي لل .(2112يونس، طارق شريف)

 . جمهورية مصر العربية  ،القاهرة ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 1، طوالعربية
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  (2الملحق )

 ا األوليةمهيبصورت واستبانة إعادة هندسة العمليات اإلدارية  االستراتيجيالتفكير  أنماط إستبانة

 أداتا الدراسة بصورتيها األوليتين 

 المحترم     الدكتور  األستاذ

 تحية طيبة وبعد ،،،،

جتتة ممارستتة رؤستتاء األقستتام األكاديميتتة  ألنمتتاط التفكيتتر درّ  تقددوم الباحثددة بإعددداد رسددالة بعنددوان "
اإلستراتيجي وعالقتها بدرجة ممارساتهم إلعادة هندسة العمليتات اإلداريتة فتي الجامعتات األردنيتة 

وذلك كجزء من متطلبدات الحصدول علدى درجدة الماجسدتير فدي اإلدارة " الخاصة في العاصمة عمان
 والقيادة التربوية في كلية العلوم التربوية في جامعة الشرق األوسط . 

ونظرًا لما نعهده فديكم مدن خبدرة ودرايدة فدي حقدل االختصداص نعدرض علديكم اسدتبانتين تدم إعددادهما 
 لغرض جميع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة. 

قسام األكاديمية أما األلق اإلستبانة األولى بدرجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدى رؤساء تتع
اإلستبانة الثانية فهي بخصوص هندسة العمليات اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في 

 الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان. 

      ان رأيكدم السدديد فدي كدل فقدرة مدن الفقدرات وذلدك بوضدع عالمدة يرجى التفضل بقدراءة االسدتبانتين وبيد
)   ( في الحقل المناسب أمامها . علمًا بدأن االسدتجابة سدتكون ذات خمسدة بددائل وهدي )واضدحة ، 

 غير واضحة ، منتمية ، غير منتمية، التعديل المقترح(.  

 مع خالص الشكر والتقدير على جهودكم العلمية المخلصة. 

 الباحثة          

  ةزبيدة خلف العود        
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 أوالً : معلومات عامة ضع إشارة       ( في المربع المناسب : 

 

 أنث    ذكر   الجنس   .1
 

 أستاذ مساعد   أستاذ مشارك   أستاذ  الرتبة األكاديمية  .2

 

  سنوات  5أقل من  الخبرة  .5

 سنوات  11إل  أقل من  5من    

 سنوات فأكثر  11   
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 بصورتها األولية االستراتيجيالتفكير  أنماط استبانة

لرق
ا

تتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتت

 م

 راتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالف

 وضوح الفقرة
مدى انتماء الفقرة 
التعديل  للمجال الذي تقيسه

 المقترح
 واضحة

غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 نمط التفكير الشمولي المجال األول : 

يطدددرح رئددديس خطدددوات شددداملة لحدددل المشدددكالت التدددي تواجددده أعضددداء هيئدددة  1
 . التدريس 

     

      . يتعامل رئيس القسم بمرونة مع أعضاء هيئة التدريس  2

      .يتعامل رئيس القسم بمرونة مع الطلبة  3

يتبدددع التعامدددل المدددرن مدددع أعضددداء هيئدددة التددددريس فرصدددة إلظهدددار تقدددديراتهم  4
 .في القسم  وكفاءاتهم 

     

يشدددجع رئددديس أعضددداء هيئدددة التددددريس علدددى تحمدددل المسدددؤولية وتعزيدددز الثقدددة  5
 . بالنفس 

     

      . بصنع القرارات يتمتع أعضاء هيئة التدريس بفرصة المشاركة 1

      قيام رئيس القسم بتغييرات شمولية يحد من مظاهر الروتين وتعقيداته. 1

      . يؤدي تفكير الشمولي إلى مزايا عديدة لصالح القسم 8

      .يساعد التفكير الشامل بحل المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس 1

 . التجريدينمط التفكير المجال الثاني : 

يعمددل رئدديس علدددى فهددم المشددكالت التدددي تواجدده أعضدداء هيئدددة التدددريس فدددي  11
 إطارها المجرد.

     

      يهتم رئيس بالتطورات الحديثة غير المألوفة )الجديدة(.  11

يكلف الرئيس احد أعضاء هيئدة التددريس مدن ذوي الكفداءة تددريب األعضداء  12
 الجدد داخل القسم. 
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      يقوم رئيس القسم بإنجاز اإلعمال الموكلة إليه بنفسه.  13

يبندددي رئددديس القسدددم تصدددوره للقضدددايا المسدددتقبلية للقسدددم بنددداءًا علدددى االستشدددارة  14
 والخبرة في العمل اإلداري .

     

      يستخدم رئيس القسم أساليب رقابية مختلفة أثناء متابعته للعمل.  15

      النزاهة في تقييم أعضاء هيئة التدريس.يستخدم رئيس القسم  11

      يعتمد رئيس القسم المقاييس الوصفية أثناء تقييم أعضاء هيئة التدريس. 11

      يستخدم رئيس القسم تقنيات جديدة في حل المشكالت . 18

 . نمط التفكير التشخيصيالمجال الثالث : 

      طبيعة المجتمع .يعتمد رئيس القسم على أفكاره في رصد  11

يبتعد رئيس القسم عن انحيادية التعامل مع الجميع من في القسم من أعضداء  21
 هيئة التدريس والطالب. 

     

يفددوض رئدديس القسددم احددد أعضدداء هيئددة التدددريس للقيددام بحفددظ الملفددات التددي  21
 تخص الطلبة .

     

يجري رئيس القسم تغيرات تدريجية في المساقات والمواد التي ينظمهدا لتحقيدق  22
 أهداف القسم. 

     

      يتخذ رئيس القسم أسلوب العمل ألتشاركي في صناعة القرار . 23

يتعرف رئيس القسم على الفرص األكاديمية المتاحة في الجامعة قبدل التعامدل  24
 معها. 

     

      يهتم رئيس القسم في تحقيق أهداف القسم في كل عمل يمارسه.  25

 .نمط التفكير التخطيطيالرابع :  المجال

      يتابع رئيس القسم الخطط األكاديمية لجميع أعضاء هيئة التدريس . 21

      يضع رئيس القسم المشكالت األكاديمية في قائمة المهام األساسية لديهم . 21

     يعتمد رئيس القسم المقاييس الكمية لتقييم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة  28
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 التدريس.

      يتابع رئيس القسم حل المشكالت القسم بنفسه . 21

      يشجع رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس على طرح أفكار جديدة غير مألوفة  31

      يدعم رئيس القسم أشكال االتصال اإلداري المتنوع داخل القسم  31

يعمل رئيس القسم التشجيع على روح المنافسة الشريفة بين أعضاء هيئة  32
 التدريس . 

     

يركز رئيس القسم على مالئمة الخدمات المتوفرة مع متطلبات أعضاء هيئة  33
 التدريس.

     

      يضع رئيس القسم األهداف اإلجرائية القابلة للقياس في خطة القسم.  34

      ينمي رئيس الشعور بأهمية التطوير واالبتكار لدى أعضاء هيئة التدريس . 35

      يضع الرئيس خططًا بديلة الستخدامها عند الحاجة . 31

      يراجع الرئيس الخطة باستمرار. 31

      بين اإليرادات والنفقات للتأكد من تحقيق األهداف.يوازن الرئيس  38

يضع الرئيس معايير محددة لتقييم درجة التقدم في تنفيذ أهداف الخطة  31
 للقسم. 
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 (1الملحق )

 استبيان إعادة هندسة العمليات اإلدارية بصورتها األولية

لرق
ا

تتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتتتتت
تتتتت

 م

 راتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالف

 وضوح الفقرة
مدى انتماء الفقرة 
التعديل  للمجال الذي تقيسه

 المقترح
 واضحة

غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 المجال األول : الجودة في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

تددددالءم الخدددددمات التددددي يوفرهددددا رئدددديس القسددددم مددددع متطلبددددات أعضدددداء هيئددددة  1
 التدريس. 

     

      يتخذ رئيس القسم أكثر من بديل لخط سير العملية الواحدة . 2

      التدريس.يعتمد رئيس القسم سياسة تمكين )الخبرة( أعضاء هيئة  3

      يرتب رئيس القسم األولويات التي تدعم القرارات التربوية . 4

يحرس رئيس القسم على تحديد األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف المرسدومة  5
 لحل مشكالت القسم .

     

      يرتب رئيس األولويات التي تدعم قرارات األقسام . 1

البشدرية والماديدة المتاحدة لتحقيدق العمليدات اإلداريدة يراعي رئديس اإلمكاندات  1
 داخل القسم .

     

      يقوم رئيس بوضع خطة إستراتيجية بطريقة واضحة ومفهومة  . 8

      يركز الرئيس على العمل الجماعي ألتشاركي بين أعضاء هيئة التدريس . 1

      يركز رئيس القسم على التوجيه اإليجابي البناء . 11

 المجال الثاني : فهم إجراءات العمل اإلداري في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية .

يعمددددل رئدددديس القسدددددم علددددى تحديدددددد االحتياجددددات التدريسدددددية ألعضدددداء هيئدددددة  11
 التدريس. 
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يركدددددز رئددددديس علدددددى إيجددددداد بيئدددددة تنظيميدددددة تدددددنجم فيهدددددا الهياكدددددل التنظيميدددددة  12
 الرأسمالية.

     

القسددم االتصددال بددين العدداملين بكافددة المسددتويات لتوجيدده مسددار  يسددعى رئدديس 13
 عمله .

     

يسددعى رئدديس فددي وضددع الخطددط اإلداريددة مددن خددالل التواصددل المباشددر مددع  14
 أعضاء هيئة التدريس .

     

      يشجع الرئيس أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي . 15

      القرارات المتخذة . يعمل رئيس غلى إمكانية إعادة النظر في 11

يسددعى رئدديس القسددم تطبيددق مبددادر التعزيددز لالرتقدداء بمسددتوى. أداء أعضدداء  11
 هيئة التدريس في الجامعة .

     

      يركز رئيس القسم على ضبط وقت انجاز العمل المطلوب تنفيذه . 18

 اإلدارية .المجال الثالث : تكنولوجيا المعلومات في ضوء إعادة هندسة العمليات 

نجاز العمل. 11       تساهم تقنية المعلومات رئيس القسم في اختصار الخطوات وا 

      تساعد الوسائل التقنية على تقديم الخدمة بشكل أسرع .  21

      تعمل التكنولوجيا على تقليل األخطاء في  العمل اإلداري . 21

تقدددم تكنولوجيددا المعلومددات إبدددال الحلددول مددن مشددكالت التددي تواجدده أعضدداء  22
 هيئة التدريس ورؤساء األقسام. 

     

      يراعي رئيس القسم اإلمكانيات المادية المتاحة لتحقيق التطوير . 23

      تعمل تقنية المعلومات التي يستخدمها رئيس على إلغاء األعمال الورقية. 24

تسدددداعد تكنولوجيددددا المعلومددددات علددددى سددددهولة التواصددددل بددددين أعضدددداء هيئددددة  25
 التدريس وبين رئيس القسم. 

     

يدددؤمن رئددديس القسدددم بمشددداركة أعضددداء هيئدددة التددددريس فدددي عمليدددة التخطددديط  21
 واإلفادة من أنماط التفكير اإلداري لديهم.  

     

 هندسة العمليات اإلدارية.الرابع : تحسين إجراءات العمل في ضوء إعادة  المجال
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يسدددعى رئددديس القسدددم إلدددى تقدددديم خدمدددة عاليدددة الجدددودة لصدددالح أعضددداء هيئدددة  21
 التدريس .

     

      يسهم رئيس في تقليل اإلجراءات الروتينية إلتمام العمل في القسم.  28

      يعمل رئيس القسم على نشر ثقافة التغيير . 21

يتبندددى رئددديس القسدددم أهدددداف نوعيدددة لتحسدددين جدددودة العمدددل مدددن خدددالل تقدددويم  31
 نتاجات أعضاء هيئة التدريس. 

     

      يراقب رئيس سير العمل لتحقيق جودة األداة في القسم .  31

      يقوم رئيس باختيار االستراتيجيات الحديثة لتحديد مسار العمل 32

      يقوم رئيس بوضع خطط بديلة للتعامل مع المواقف الطارئة .  33

يعمددددل رئدددديس علددددى مرونددددة االلتددددزام بخطددددوات العمددددل تبعددددًا لطبيعددددة ظددددروف  34
 أعضاء هيئة التدريس.

     

      يعمل رئيس القسم على دمج المهام الفرعية المتكاملة في مهمة واحدة.  35

      يراعي رئيس القسم اإلمكانات المادية المتاحة لتحقيق التطوير.  31

      يدعم عمليات التغيير باستخدام تقنيات متطورة.  31
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 (3الملحق )

 قائمة بأسماء محكمي أداتي الدراسة

 الجامعة  التةخصةص االسم  الرقم 

 الجامعة األردنية  التربوية اإلدارة  أ.د. أنمار الكيالني  2

 جامعة الشرق األوسط إدارة األعمال تيسير عفيشات أ.د. 1

 اليرمو جامعة  التربويةاإلدارة  صالح عليمات أ.د. 3

 جامعة الشرق األوسط التربويةاإلدارة  عبد الجبار البياتي أ.د. 4

 الجامعة األردنية  التربية أصول  أ.د. محمد الزبون  0

 جامعة الشرق األوسط المناهج وطرق التدريس محمود الحديدي  أ.د. 2

 الجامعة األردنية  التربويةاإلدارة  أ.د. هاني الطويل  7

 جامعة مؤتة  اإلدارة التربوية خالد الصرايرة  د. 8

 جامعة الشرق األوسط التربويةاإلدارة  د. محمد بني مفرج  9

 جامعة الشرق األوسط التربويةاإلدارة  كة دأمجد الدرا د. 20
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 (4الملحق )

 اإلدارية بصورتيهما النهائية العمليات أنماط التفكير اإلستراتيجي و استبانه إعادة هندسة  استبانه

 جامعتتتتتتتة الشتتترق األوستتتتتتتتط 

 كليتتتتتتة العتتتلتتتتتتتوم التربتتويتتتتتتتة 

 قستم اإلدارة والقيادة التربوية 
 

     -حضرة الدكتور الفاضل /الدكتورة الفاضلة :
  

  -تحية طيبة وبعد:

رؤسدداء األقسدددام األكاديميدددة  جددة ممارسدددة ف إلدددى : درّ تقددوم الباحثدددة بدراسددة تهددددف إلددى التعدددرّ  
فددددي عددددادة هندسددددة العمليددددات اإلداريددددة وعالقتهددددا بدرجددددة ممارسدددداتهم إلنمدددداط التفكيددددر اإلسددددتراتيجي أل

 الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة عمان. 

ولتحقيق الهدف الرئيس لهذه الدراسة فقد قامت الباحثدة ببنداء أداتدين كجدزء مكمدل لمتطلبدات  
الحصددول علدددى درجدددة الماجسددتير فدددي اإلدارة والقيدددادة التربويددة فدددي كليدددة العلددوم التربويدددة فدددي جامعدددة 

 الشرق األوسط. 

ن فددي الميدددان ، نرجددو مددنكم اإلجابددة عددن األداتددين المددرفقتين، بمددا ونظددرًا لكددونكم مددن العدداملي 
أمدام كدل فقدرة مدن الفقدرات،         يتناسب ورأيك الشخصي لكل فقرة من االسدتبانتين بوضدع عالمدة

في العمود الذي يعبر عن وجهة نظركم، هذا وسوف يكون للمعلومات التي تقدموها أثدر فاعدل علدى 
سددتعامل بسددرية تامددة وال تسددتخدم إال ألغددراض  ان البيانددات التددي سددتقدمونهنتددائج الدراسددة ، علمددًا بددا

 البحث العلمي شاكرة لكم حسن تعاونكم. 

 ولكم الشكر وفائق االحترام ،،،

 الباحثة : زبيدة خلف أحمد العودة       
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 أوالً : معلومات عامة ضع إشارة       ( في المربع المناسب : 

 

 أنث    ذكر   الجنس   .4
 

 أستاذ مساعد   أستاذ مشارك   أستاذ  الرتبة األكاديمية  .5

 

  سنوات  5أقل من  الخبرة  .5

 سنوات  11إل  أقل من  5من    

 سنوات فأكثر  11   
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 النهائي التفكير اإلستراتيجي بصورتها  أنماط استبانه

لرق
ا

 متتتتتتتت

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  راتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالف

 نمط التفكير الشمولي ، يقوم رئيس القسم بما يأتي:المجال األول : 

      يطرح خطوات لحل المشكالت التي تواجه عملية التدريس. 1

      أعضاء هيئة التدريس .يتعامل بمرونة مع  2

      يعد التعامل المرن مع أعضاء هيئة التدريس فرصة إلظهار مقدراتهم وكفاءاتهم األكاديمية.  3

      يشجع أعضاء هيئة التدريس على تحمل المسؤولية لتعزيز الثقة بالنفس. 4

      يوفر ألعضاء هيئة التدريس فرصة المشاركة في عملية صنع القرار. 5

      يقوم بتغييرات تعزز الحد من مظاهر تعقيدات الرتابة )الروتين( في اإلدارة.  1

      اعتماد التفكير الشمولي في حل المشكالت . 1

 ، يقوم رئيس القسم بما يأتي: نمط التفكير التجريديالمجال الثاني : 

      يحرص على تبصر المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس.  8

      يهتم بالتطورات الحديثة المعززة للوصول إلى المستجدات بمجال التخصص األكاديمي.  1

يكلف أحدد أعضداء هيئدة التددريس مدن ذوي الكفداءة لتيسدير األداء الفاعدل لألعضداء الجددد فدي  11
 القسم . 

     

      يقوم بإنجاز األعمال الموكلة إليه بنفسه.  11

      القضايا المستقبلية للقسم بناء على االستشارة لذوي الخبرة بالعمل اإلداري.يبني تصوره في  12

      يستخدم أساليب رقابية فاعلة في أثناء متابعته للعمل. 13

      يحرص على النزاهة في تقويم أعضاء هيئة التدريس . 14

      يعتمد المقاييس الوصفية عند تقويم أعضاء هيئة التدريس.  15

      يستخدم التقنيات المناسبة في تناول المشكالت األكاديمية.  11

 ، يقوم رئيس القسم بما يأتي: نمط التفكير التشخيصيالمجال الثالث : 
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      يحرص على تفهم الثوابت الثقافية في المجتمع الذي يفعل فيه إدارته . 11

      ، طلبة ، موظفين(. أعضاء هيئة التدريسالبشرية )يعتمد الحيادية في تعامله مع جمع المدخالت  18

      يفوض احد أعضاء هيئة التدريس للقيام بحفظ الملفات التي تخص القسم.   11

      يجري تغييرات تدريجية في المساقات الدراسية لتحقيق أهداف القسم.  21

      يتعرف إلى الفرص األكاديمية المتاحة في الجامعة قبل التعامل معها.  21

      يهتم بتحقيق أهداف قسمه من خالل ممارسته للمهمات المطلوبة.  22

      يعتمد أسلوب العمل التشاركي في عملية صنع القرارات.  23

 بما يأتي:. ، يقوم رئيس القسم نمط التفكير التخطيطيالرابع :  المجال

      . أعضاء هيئة التدريسيتابع الخطط األكاديمية لجميع  24

      .عضاء هيئة التدريسيعتمد المقاييس الكمية لتقويم األداء الوظيفي أل 25

      يتابع حل مشكالت القسم بنفسه. 21

      يضع المشكالت األكاديمية بقائمة المهمات األساسية.  21

      على طرح أفكار جديدة غير مألوفة. هيئة التدريسأعضاء يشجع  28

      يدعم أشكال االتصال اإلداري المتنوع داخل القسم.  21

      يعمل على تعزيز روح المنافسة اإليجابية بين أعضاء هيئة التدريس.  31

      . أعضاء هيئة التدريسيركز على مالءمة الخدمات لمتطلبات  31

      . أعضاء هيئة التدريسينمي الشعور بأهمية التطوير المبتكر لدى  32

      يضع األهداف اإلجرائية القابلة للقياس في الخطة الدراسية للقسم.  33

      يطور خططًا بديلة الستخدامها عند الحاجة.  34

      يضع معايير محددة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.  35
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 (5)الملحق 

 النهائية استبيان إعادة هندسة العمليات اإلدارية بصورتها 

لرق
ا

تتتتتتتت
تتتتت

 م

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  راتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالف

 ، يقوم رئيس القسم بما يأتي:    ضوء إعادة هندسة العمليات اإلداريةالمجال األول : الجودة في 

      .  أعضاء هيئة التدريسمالءمة الخدمات التي يوفرها مع متطلبات  1

      يطور أكثر من بديل لخط سير العملية الواحدة. 2

      .  عضاء هيئة التدريسيعتمد سياسة التمكين أل 3

      يرتب األولويات التي تدعم القرارات التربوية.  4

      يحرس على تحديد األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف المرسومة لحل مشكالت القسم.   5

      يرتب األولويات التي تدعم قرارات األقسام.  1

      يراعي اإلمكانات )البشرية والمادية (المتاحة لتحقيق العمليات اإلدارية داخل القسم.  1

      يقوم بوضع خطة إستراتيجية بطريقة واضحة. 8

      .أعضاء هيئة التدريسيركز على العمل الجماعي التشاركي بين  1

      يركز على التوجيه اإليجابي البناء. 11

 فهم إجراءات العمل اإلداري في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية ، يقوم رئيس القسم بما يأتي: المجال الثاني :

      .عضاء هيئة التدريسيعمل على تحديد االحتياجات التدريسية أل 11

      يسعى إلى توفير سبل االتصال بين العاملين بكافة المستويات لتوجيه مسار العمل. 12

      وضع تصميم الخطط اإلدارية من خالل االتصال المباشر مع أعضاء هيئة التدريس.يسعى إلى  13

      على البحث العلمي . أعضاء هيئة التدريسيشجع  14

      يركز على ضبط وقت انجاز العمل المطلوب تنفيذه.  15

      في القسم.  أعضاء هيئة التدريسيسعى إلى تطبيق مبادر التعزيز لالرتقاء بمستوى أداء  11
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 : المجال الثالث : تكنولوجيا المعلومات في ضوء إعادة هندسة العمليات اإلدارية

      تسهم تقنية المعلومات في اختصار مراحل العمل. 11

      تساعد الوسائل التقنية على تقديم الخدمة بشكل أسرع.  18

      اإلداري. تعمل التكنولوجيا على تقليل األخطاء في العمل 11

      .أعضاء هيئة التدريستقدم تكنولوجيا المعلومات إبدال الحلول للمشكالت التي تواجه  21

      يراعي رئيس القسم اإلمكانيات المادية المتاحة لتحقيق التطوير. 21

      تعمل تقنية المعلومات التي يستخدمها رئيس القسم على الحد من األعمال الورقية.  22

      وبين رئيس القسم.  أعضاء هيئة التدريستساعد تكنولوجيا المعلومات على سهولة االتصال بين  23

      في عملية التخطيط لإلفادة من أنماط التفكير اإلداري لديهم . أعضاء هيئة التدريسيؤمن بمشاركة  24

 العمليات اإلدارية، يقوم رئيس القسم بما يأتي:المجال الرابع : تحسين إجراءات العمل في ضوء إعادة هندسة 

      .أعضاء هيئة التدريسيسعى إلى تقديم خدمة عالية الجودة لصالح  25

      يسهم في تقليل اإلجراءات الرتبيية )الروتينية(  إلتمام العمل في القسم.  21

      يعمل على نشر ثقافة التغيير. 21

      الجودة في األداء.يراقب سير العمل لتحقيق  28

      .  أعضاء هيئة التدريسيتبنى أهدافًا نوعية لتحسين جودة العمل من خالل تقويم نتاجات  21

      يقوم باختيار االستراتيجيات المالئمة لتحديد مسار العمل.  31

      يقوم بتصميم خطط بديلة للتعامل مع المواقف الطارئة. 31

      المهمات الفرعية المتكاملة في مهمة واحدة.يعمل على دمج  32

      يدعم عمليات التغيير باستخدام تقنيات متطورة.  33
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 (6الملحق )

 ق األوسط موجه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مة لجامعة الشرّ كتاب تسهيل مهّ 
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 (7الملحق )

 كتاب تسهيل مّهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجه إلى جامعة الزيتونة 
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 (8الملحق )

 جامعة البتراء  مة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجه إلىكتاب تسهيل مهّ 

 


