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 : انًستخهص
تهدف الدراسة الحالية إلى تطوير أداء القيادات العميا بالكميات التكنولوجية المصرية فى ضوء     

مدددددعل إ ددددادة عندسددددة العمميددددات ادداريددددةق فتطددددوير أداء عددددذا القيددددادات يسددددا د فددددى تطددددوير أداء 
كمددعل جديدد يقدوم  مدى أسداس ت ييدر المنظومة من عالل تطبيق مدعل إ دادة عندسدة العمميدات  

ري لمثقافددة التنظيميددة السددا دة مددن عددالل إ ددادة الت كيددر فددى جميددا ال رضدديات وا سددس وا فكددار جددذ
التدددى تدددؤثر فدددى وتتدددهثر بدددهداء عدددذا القيدددادات المعتمددددة  مدددى الدددنظم البيرو راطيدددة التقميديدددةق ف  دددادة 

كمددا أنهددا   الهندسددة ادداريددة ليسددت تعدددياًل إدارًيددا أو ت يددًرا تنظيمياددا فددل الوضددا الحددالل لممؤسسددة  
تتطمب وجود مشكالت  بل أنها إ ادة الت كير ا ساسل وا  ادة تصميم العمميات لتحقيق تحسدينات 

وا تمددد الباحددث  مددى المددنه  الوصدد ى التحميمددى  وذلددك لمتعددر ف  مدددى   جذريددة فددى أداء القيددادات
سدددتبانة وذلدددك مؤشدددرات أداء القيدددادات العكميدددا  كمدددا ا تمدددد الباحدددث فدددى الدراسدددة الميدانيدددة  مدددى ا 
(  ضدًوا 042باعتبار أ ضاء عي ة التدريس فى الكمية التكنولوجية بجنوب الوادي والبالغ  ددعم )

ددل لددبع  النتددا    ؛ لمو ددوف  مددى وا ددا أداء القيددادات العميددا بالكميددات التكنولوجيددة المصددرية والتوص 
النتددا   التاليددةف ضددعف أسدد رت الدراسددة  ددن    التددى تك يددد فددى وضددا تصددو ر مقتددرح لتطددوير ا داء

إدراك القيادات العميا لم هوم الت يير والتطور الحقيقى الذى يستهدف العمميدة الجوعريدة ذات القيمدة 
المضافة ق ضعف  ددرة القيدادات العميدا بالكميدات التكنولجيدة  مدى اسدتعدام وتطبيدق الدنظم ادداريدة 

التركيز  مى الوظا ف بدد    ى التكنولوجىالحديثة لمواكبة التطورات الحديثة فى مجال التعميم ال ن
 من العمميات اددارية الجوعريةق  

ادة عندسددة العمميددات مدددعل إ دد –ات التكنولوجيددة المصددرية الكميدد –تطددوير  انكهًااات انًاتاحيااة  
 ادداريةق
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Abstract : 

This thesis aims to developing the performance of higher leaders of the 

Egyptian technical colleges in the light of the new trend of Business  

processes  Re-engineering. Developing the performance of these leaders 

affect the performance of the whole organizations, through applying the 

trend of business processes re-engineering which aims to the radical  

changing  of the organizational cultures , assumptions and trends which 

affect and be effected by the performance of the  higher leaders, Business 

processes re-engineering is not a modification of the existing system, but 

it is a rethinking in the culture of the organization to make radical change 

in the necessary processes which achieve additional value. The researcher 

used the descriptive approach to identify the nature of the performance of 

the higher leaders. The researcher used the questionnaire which applied to 

sample of teaching staff at the technical colleges counted to 240  to reach 

the results which contribute to designing a proposal to develop the 

performance of higher leaders in the light of business processes re-

engineering, The thesis reached some results including: the inability of 

the higher leaders to comprehend the concept of change and applying new 

trends of management such as business processes re-engineering and lack 

of strategic planning which determines the main   objectives of the 

Egyptian technical colleges.  

Keywords : Developing – performance – Business processes re-

engineering. 
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 يقذية   

تطدوير التعمديم ال ندى  التدى  امدت  مدى تعتبر الكميات التكنولوجية المصدرية أحدد مشدرو ات        
  وتتضدمن عدذا المنظومدة ثمانيدة كميدات  0222عم ية تطوير المعاعدد ال نيدة فدوق المتوسدطة  دام 

معهدددا فددى جميددا التعصصددات التجاريددة  44تكنولوجيددة موز ددة  مددى جميددا أنحدداء الدولددة وتشددمل 
ثددارق وتهدددف عددذا الكميددات لتهعيددل ة وتددرميم ا والصددنا ية وال ند يددة والسددياحية والعدمددة ا جتما يدد

الكددددوادر ال نيددددة التددددى تمثددددل حمقددددة وصددددل بددددين التعصصددددات ا كاديميددددة والعمددددال الحددددرفيينق فهددددذا 
ولكدن  المنظومة جاءت  مى غرار الكميدات التقنيدة وكميدات المجتمدا فدى الددول العربيدة وا جنبيدة  

دون تحقيق ا عداف التى أنشدهت عذا الكميات ما زالت تعانى من كثير من المشكالت التى تحول 
عناك بع  الدراسات السابقة التل تناولت تطدوير الكميدات التكنولوجيدة فدل ضدوء لذلك  من أجمها 

بع  العبرات  المعاصرة  وبع  الدراسات التل تناولت التطوير كرؤيدة لتطبيدق كميدات المجتمدا 
ى ا ول لمكميددات التكنولوجيددة فددل مصددر    لكددن فددى ضددوء النتددا   التددى أسدد ر  نهددا المددؤتمر العممدد

المصددرية   فدد ن مددن أعددم المشددكالت التددى تعددانى منهددا عددذا الكميددات عددو  دددم  دددرة القيددادات العميددا 
 مددى اسددتيعاب م هدددوم التطددوير   نظددًرا لهيمندددة الثقافددة التنظيميدددة لمقيددادات العميددا التدددى تعمددل وفقدددا 

تمد  وتها من المدوا   والتشدريعات المعتمددة لمنظم التقميدية مستندة  مى التنظيمات الرسمية التى تس
  مى  انون العدمة المدنية التى تحول دون   التطوير ال عمى لهذا الكمياتق

لددذلك سدديتناول الباحددث  مميددة التطددوير فددل ضددوء مدددعل عندسددة العمميددات ادداريددة  الددذي         
ب حددداث ت ييددر جددذري فددى يقددوم  مددى إحددداث ت يددرات جذريددة تتندداول القيددادات التددل يجددب أن تقددوم 

العمميدددات فدددى ضدددوء ا مكانيدددات المتاحدددة لممنظمدددةق فعمميدددة الهنددددرة تقدددوم  مدددى إحدددداث ت ييدددر فدددل 
السياسات والعمميات العاصة بالعمل  بعيًدا  ن التوجهات الشعصدية لمقيدادات التدل تعر دل  مميدة 

 التطويرق

 مشكمة الدراسة ف 
تتمثل مشكمة الدراسة فى ضعف ادراك القيادات العميا لم هوم التطوير الجذرى لمكميات        

وليست  مميات التعديل التى تستهدف ت يير بع  الذى يستهدف العمميات الجوعرية التكنولوجية 
التى تقوم بن س ا دوارق فنظرا  ن الكميات الهياكل اددارية واستحداث بع  الوظا ف 

ولوجية المصرية جا ت  مى عم ية المعاعد ال نية التى تتبا وزارة العميم العالى وتعضا التكن
ف ن القيادات العميا لهذا الكميات   تستو ب  -العاممين المدنيين سابقا –لقانون العدمة المدنية 

ناك  ممية الت يير والتطوير الجذرى الذى يوثر  مى ا دوار التقميدية لهذا القيادات  لذلك ع
نو ان من التنظيمات ف التنظيم الرسمى ويمثمه القيادات العميا المركزية المنوطة باتعاذ القرارات 
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ووضا السياسات العاصة بهذا الكميات  والتنظيم غير الرسمى القا م  مى تطوير عذا الكميات  
ة الموا   والذى يمثمه وحدة تطوير المشرو ات التى تعضا لسمطة التنظيم الرسمى المستند لقو 

التى ما زالت تحكم العمل فى عذا الكميات ق   -العاصة بقانون العدمة المدنية -والتشريعات
لذلك ف ن أداء القيادات العميا يتسم بالمركزية  وتعدد مستويات الر ابة   والبيرو راطية اددارية 

توافق ما  ممية التى تتعار  ما طبيعة عذا الكميات كمنظومة جديدة تحتاج لهياكل تنظيمية ت
 الت يير وتتواكب ما التطورات الحديثةق

 تساؤالث الذراست 
     تسعى الدراسة لالجابة  ن ا س مة اآلتية ف  
 ما م هوم  وأعداف وعصا ص ومبادي معل إ ادة عندسة العمميات اددارية؟ -1
 ما نمط القيادة العميا بالكميات التكنولوجية المصرية و ال ته با داء؟ -0
 ما التصور المقترح لتطوير أداء القيادات العميا فى ضوء مدعل إ ادة عندسة العمميات؟ -2

 ف أهذاف الذراست 
 تهدف الدراسة الحالية إلى ف    
التعرف  مى مؤشرات أداء القيادات العميا لمكميات التكنولوجية وأعم المعو ات العاصة بهذا  -1

 ا داءق
 ا فى ضوء مدعل إ ادة عندسة العمميات ادداريةقتطوير أداء القيادات العمي  -0
التوصل لتصور مقترح يعمل كمرجا لتقييم ا داء بعيدا  ن التوجهات الذاتية لمقيادات العميا   -2

 ويعمل  مى تحديد العمميات اددارية الجوعرية التى تحقق الك اءة وال ا مية فى ا داءق
 : التطبيقيت األهويت

تطوير أداء القياداتالعميا من عالل التوصل تسهم النتا   التى يتوصل اليها البحث فى  -1
لنموذج يعمل  مى الت يير الجذرى ل مس ة وسياسات وتشريعات الكميات التكنولوجية لمتوافق ما 
  مميات التطوير الحالية  وتعمل  مى وضا عرا ط تدفق تمثل مرجعا لتقييم أداء القيادات العمياق

 :ُهج انذراسةي
ا تمد الباحث  مى المنه  الوص ى لمناسبته لطبيعة الدراسة  وذلك لمتعرف  مى مؤشرات أداء   

القيادات العميا لمكميات التكنولوجية والتعرف  مى المعو ات التى تحول دون تطوير ا داء 
 ليتماشى ما متطمبات التطوير والت يير فى الكميات التكنولوجية المصريةق

 انذراسة     أدوات
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؛ لمتعدرف  مدى نمدط القيدادة العميدا السدا د فدى  ام  ب  دادعا الباحدث  ا تمدت الدراسة  مى استبانة
 الكميات التكنولوجية المصرية ومؤشرات ا داء العاصة بهذا النمط القيادىق

 حدود الدراسةف
 ق0212الحدود الزمنيةف تم إجراء عذا الدراسة عالل العام  -أ

 يندة  شدوا ية مدن أ ضداء عي دة التددريس بالكميدات  الدراسدة  مدى ا تمددت الحدود المكانيدةف  -ب
المصددرية وذلددك  عددتالف وتنددوع الشعصدديات القياديددة وفقددا لمعوامددل البي يددة  وظددروف  التكنولوجيددة

 قالعمل المحيطة والعوامل الديموجرافية المعتم ة 
ر أداء القيادات العميا كمت ير تابا فى ضوء تطبيق تطويالحدود الموضو يةف تناولت الدراسة  -ج

 مدعل إ ادة عندسة العمميات اددارية كمت ير مستقلق
 الذراساث السابقت 

 أوال ( الذراساث العربيت:

 سدة عندد إ دادة بندود تطبيدق درجدة تحديدد إلدى عددفت( ف 0211دراسدة) الطراوندة  وعداطر  -1

 عددف ولتحقيدق لعمدان الرابعدةق والتعمديم التربيدة مديرية فل العاممين أداء فل تطوير اددارية العمميات

 مدن التهكدد وبعدد مجدا ت  ضدمت سدبعة فقدرة 57   مدى اشدتممت اسدتبانة طدورر البداحثون سدة الددرا

 تربيدة  مدان مديريدة فدل يعممدون وموظ دة موظ ًدا 150 مدن مكوندة  يندة  مدى طكبقدت صد ها وثباتهدا 

 تطبيدق درجدة متوسدطات بدين إحصدا ية د لدة ذات فدروق وجدود  ددم لدىوتوصدمت الدراسدة إ .الرابعدة

 تبعدا  مدان الرابعدة تربيدة مديريدة فدل العداممين أداء تطدوير فدل ادداريدة  العمميات سة بنود إ ادة عند

 ومجدال مجتمعدة  لممجدا ت الدرجدة الكميدة باسدتثناء جميعهدا  المجدا ت فدى العممدى المؤعدل لمت يدر

 ولصال   داً  إحصا ًيا ال رق كان التطبيق إذ
 .العكميا سات الدرا
(فعددددفت إلدددى توضدددي  ا سدددس ال كريدددة د دددادة عندسدددة العمميدددات   0210دراسدددة) ا ل دددى  - -0

ادداريدددة  وتوضدددي  عبدددرة بعدددد  الجامعدددات العربيدددة فدددل تطبيددددق مددددعل إ دددادة عندسدددة العمميددددات 
 اددارية بالجامعات السعوديةقاددارية  ووضا رؤية مقترحة د ادة عندسة العمميات 

اسددتعدمت الدراسددة المددنه  الوصدد ل لوصددف وتحميددل الظدداعرة محددل الدراسددةق وتوصددمت  
الدراسة إلى معالم رؤية مقترحة د ادة عندسة العمميات اددارية بالجامعات السعودية بادفدادة مدن 

يدة فدى التعطديط لتطبيدق الجامعات ا مريكيةق وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق الموضدو ية والوا ع
مددددعل إ دددادة عندسدددة العمميدددات ادداريدددة فدددى الجامعدددات السعودية إضدددافة إلدددى التددددريب المكثدددف 

 والمستمر لمكواددر المشاركة فى التطبيقق 
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عدددفت الدراسددة إلددى التعددرف  مددى م هددوم عندسددة العمميددات ادداريددة   (ف0210دراسة) عان   -2
دارة المددددوارد البشددددرية والتعرف  مددددى أثددددر عندسددددة طبيعددددة العال ددددة بددددين أسددددموب إ ددددادة اله ندسددددة وا 

العمميدددات ادداريدددة فدددى إحدددداث أثدددر لتحقيدددق تميدددز المدددوارد البشدددريةقا تمدت الدراسدددة  مدددى المدددنه  
الوصدد ى لمو ددوف  مددى طبيعددة العال ددة بددين أسددموب عندسددة العمميددات ادداريددة وتحقيددق التميددز فددل 

 إدارة الموارد البشريةق
إلى فا ميدة أسدموب عندسدة العمميدات ادداريدة فدى تحقيدق درجدة التميدز  وتوصمت الدراسة 

فددى إدارة المدددوارد البشددرية مدددن عدددالل العديددد مدددن المحدداور التدددل تقدددوم  مددى الالمركزيدددة فدددل اددارة 
والتحول من اددارة التقميدية إلى اددارة ادلكترونية فل إدارة الموارد البشرية ومدا يترتدب  ميهدا مدن 

 لة وجوعريةقنتا   فعا
التعددددرف  مددددى أنمدددداط القيددددادة السددددا دة فددددل الكميددددات  إلددددى عدددددفت ف( 0212دراسددددة) السدددديد  —4

مت يددددرات )العمددددر  المؤعددددل العممددددل   التعددددرف  مددددى مدددددى تددددهثير   التكنولوجيددددة والمسدددد ولين  نهددددا
ا ومدن ثدم  مدى الرضد يالحالة ا جتما ية  الراتب(  مى النمط القيداد الجنس   دد سنوات العبرة 

 لقالوظي 
واستعدم الباحث المنه  الوصد ل التحميمدل لمناسدبته لطبيعدة الدراسدة  مسدتعدما اسدتبيانات موجهدة 

وجددود  ال ددة   ضدداء عي ددة التدددريس بالكميددة التكنولوجيددة بجنددوب الددواديق وتوصددمت الدراسددة إلددى 
 لقارتباط طردية بين كال من النمط القيادى السا د وبين مستوى الرضا الوظي 

(فعدفت إلدى دراسدة الوضدا الدراعن لمديريدة التربيدة الرياضدية وتقيديم  0214دراسة )الجمالل   -4
الهيكل ادداري الحالل لمعرفة إمكانية تطبيق مدعل إ ادة عندسة العمميات ادداريدة ووضدا  ا مدة 
ة بهولويددات العمميددات ادداريددة المرشددحة لمهندددرةق التعددرف  مددى معور ددات تطبيددق مدددعل إ ددادة عندسدد

ا  مال  ثمر التوصل إلى مشروع مقتدرح د دادة عندسدة العمميدات ادداريدةق ا تمددت الدراسدة  مدى 
اسددتبانة مقدمددة لمعدداممين بمددديريات التربيددة الرياضددية لمتعددرف  مددى الوضددا الددراعن لمديريددة التربيددة 

يدددة الرياضدددية  كمدددا اسدددتعدمت الباحدددث المدددنه  الوصددد ى لتحميدددل الوضدددا الدددراعن لمعمميدددات اددار 
بمديرية التربية الرياضية بالعراقق وتوصمت الدراسة إلى  دم وجود عطة واضحة لممديريدةق تعيدين 

 المديرين وفًقا لتو عات معينة تؤثرر سمًبا  مى مستوى ا داء والتطور فى المديريةق
 

 ثانيا( الذراساث األجنبيت : 

 فدل الحرجدة العوامدل( ف عددفت إلدى فحدص Ahmad & Francis & Zairi 0222دراسدة)  -1

حالدة تجريبيدة  دن طريدق  سدةدراالعدالل   فدل التعمديم ادداريدة العمميدات عندسدة إ دادة  مميدة نجداح
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العمميددات  سددةعند إ ددادة مددى تطبيددق  مميددة  ا تمدددت فددل ماليزيددا  ثالثددة معاعددد تعمدديم  ددال   صفحدد
دة وحرجدة لعمميدة إ دادة عندسدة العمميدات  اددارية وتوصمت الدراسة إلى أن عناك  وامدل  ددرة مهمر

ادداريدة  وعددذا العوامددل عددلف العمددل بددروح ال ريددق الواحددد  والثقافددة النو يددة  ونظددام اددارة النددو ل  
دارة الت ييدر ال ا مدة  والمشداركة والالمركزيدة  وتكنولوجيدا ال معمومدات  ونظام المكافهت المرضدية  وا 

 وك اية المصادر الماليةق 
(ف عدددفت إلددى تقددديم م هددوم عندسددة العمميددات فددى مؤسسددات التعمدديم Abdous 0211دراسددة)  -0

العدددالى بدددالتركيز  مدددى مجمو دددة عطدددوات مدددن أعمهددداف التحميدددل الدددداعمل والعدددارجل المتعمدددق لبي دددة 
يددا أصددحاب المصددمحة فددل مؤسسددات التعمدديم العددالل  ثددمر الشددروع فددل إ ددادة الهيكمددة وبمشدداركة جم

داعل تمك المؤسسات وعارجهاق استعدمت الدراسة المنه  الوصد ل مدا ا سدتعانة بدبع  أسداليب 
التحميدددل لمتعدددرف طبيعدددة العمميدددات ادداريدددة فدددل مؤسسدددات التعمددديم العدددالل  و دددام الباحدددث بتصدددميم 

ة إلددى زيددادة الرضددا اسددتبانة لتحميددل الوا ددا الددداعمل لمؤسسددات التعمدديم العدداللق و ددد توصددمت الدراسدد
 لدى عي ة التدريس ما ع   التكاليفق

عدفت إلدى اسدتعدام مددعل إ دادة عندسدة العمميدات  (فPedro and Durate 0214دراسة)  -2
ادداريددة ومدددعل تطبيددق نظددم المعمومددات كطددرق حديثددة لحددل القضددايا ادداريددة المتعمقددة بددالطالب 

َبدددة ونقدددص المدددوارد التكنولوجيدددة وزيدددادة وأ ضددداء عي دددة التددددريس  مثدددل  جدددز المدددوارد البشدددري ة المكدرَّ
أ داد الطالب   دم رضا الطالب  ن الو ت الذى يقضوا يوميا فدى الدراسدة  بادضدافة دنشد ال 
الموظ يين بقضاء أو ات إضافية فى فتدرات حرجدة مدن العدام الدراسدل مدن المشدكالت التدل تكحداول 

مدن مددعل عندسدة العمميدات ادداريدة ومددعل نظدم  عذا الدراسة التعامدل معهدا مدن عدالل ا سدت ادة
المعمومدداتق و ددد توصددمت عددذا الدراسددة إلددى أن أ ضدداء عي ددة التدددريس ليسددوا فقددط  مددالء لعمميددة 
إ ادة الهندسة ولكن أيضا الطالب  مالء لعمميات تحسين العدمات التى يجب أْن تتمر مدن عدالل 

ومدعل نظم المعمومات ومدعل بناء المشروع  دة مداعل تتمثرل فى مدعل إ ادة عندسة العمميات 
 وتعطيط موارد المشروعق 
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 مصطمحات الدراسة : 
 الكميات التكنولوجية المصرية: 

تعريً ا إجرا ًيا  -لطبًقا لوضعها الحال -ويعرِّف الباحث الكميات التكنولوجية المصرية 
 بهنرهاف
تعميًمددا فنياددا فددوق متوسددط وتتضددمن جميددا المعاعددد ة تعميميددة تتبددا وزارة التعمدديم العددالل  تقدددم مؤسسدد

ال نيددة فددوق المتوسددطة نظددام العددامين بعددد الثانويددة العامددة أو مددا يناظرعددا مددن جميددا التعصصددات 
التجارية  والصنا ية  وال ند يدة  والعدمدة ا جتما يدة  والصدحافة وأيضدا معهدد البصدرياتق وعنداك 

معهدًدا ومددرة الدراسدة بالمعاعدد التابعدة  44وريدة  تشدمل ثمانل كميات تكنولوجية موزَّ دة  مدى الجمه
ولكل كميدة لوا حهدا الداعميدة  تقتدرح  قلمكميات التكنولوجية سنتان دراسيتان مكقسمرة إلى أربعة فصول

من  بل مجمس الكمية ويوافق  ميها مجمس أمناء الكمية ويصدر بهدا  درار مدن وزيدر التعمديم العدالى 
 ى لمكميات التكنولوجيةقبعد ا تماد المجمس ا  م

 ا داءف
مقدرة العاممين فل المنظمات  مى القيام بالمهام والمسؤوليات يكعرف ا داء ادداري بهنه  
درجة من ا نتاجية  أ مىبه ل و ت وتكم ة لتحقيق  وجه أكملالممقاة  مى  اتقهم  مى  اددارية

ل وعيكل تنظيمل يرا ل كل مال م لمعم وذلك فل ظل بي ة تنظيمية متكاممة تتصف بمناخ
التعميمات ا دارية من عالل  المت يرات المحيطة ويتصف بوضوح المسؤوليات وسالسة وصول

  (ق0212 )شاعين نظم اتصا ت فعالة
 مدعل إ ادة عندسة العممياتف

عناك تعري ات  ديدة د ادة عندسة العمميات اددارية فل ا دبيات العربية وا جنبية  ولكدن جميدا 
عددذا التعري ددات تشددتق جددوعر معانيهددا مددن تعريددف تشددامبى   والددذي يعرفهدداف بهنهددا الت كيددر بصددورة 
جددادة وأساسددية فددل  مميددات المنظمددة  وا  ددادة تصددميمها بشددكل جددذري لتحقيددق تحسددينات ثوريددة فددل 

 Champy&Hammerمعايير ا داء الهامة مثل التكم ة  الجودة  العدمة  سر ة إنجاز العمل )

(ق ويمكددن تعريددف إ ددادة عندسددة العمميددات ادداريددة َوْفقًددا  عددداف البحددث  مددى أنهددا إ ددادة  1999
تصددددميم العمميددددات ادداريددددة بحيددددث تصددددب  نموذًجددددا مرجعًيددددا يرتكددددز  ميدددده فكددددر ا نمدددداط القياديددددة 

ة باتعدداذ القددرار مهمددا اعتم ددت ا يددديولجيات العاصددة بتمددك القيددادات ومددا يددرتبط بهددا مددن المعتصدد
 تباين وازدواجية فل القرار  ينعكس سمًبا  مى ا داءق
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 اناصم األول   
  أوال( ياهىو إعادة هُذسة انعًهيات اإلدارية  

يعتبر مدعل إ ادة عندسة العمميات اددارية من الم اعيم الحديثدة فدل اددارة و دد أصدب   
من ا تجاعات المعروفة فل  طاع ا  مال ونظم المعمومات اددارية  ويعتبر أيضا أحدد المدداعل 
التربويددة لتطددوير المنظمددات التعميميددة  ويهدددف عددذا ا سددموب إلددى الوصددول إلددى تحسددينات جذريددة 

ب إ ادة النظر فل الهيكل التنظيمدل  والوظدا ف  والتكنولوجيدا  والسياسدات المتبعدة  والثقافدة ويتطم
ددة  التنظيميددة  ويركددز عددذا المدددعل  مددى العمميددات ادداريددة بدددً  مددن المهددام الوظي يددة  فمددم تعددد مهمر

  بدددل عندسدددة العمميدددات ادداريدددة تتمثردددل فدددل كي يدددة ا داء لمهدددام أو وظدددا ف معيندددة داعدددل المؤسسدددة
التهكدددد  مدددى أن مهدددام ادنتددداج والوظدددا ف ضدددرورية لتحقيدددق العمميدددات الموجهدددة نحدددو المسدددت يد)زايد 

(ق فجميددددا البدددداحثين مت قددددون  مددددى الم هددددوم المشددددتق مددددن التعريددددف ا ول د ددددادة عندسددددة 0222
  حيث  رفاعا بهنها" البدء من جديدد  أي  Champy and Hammerالعمميات اددارية بواسطة 

الص ر  ولديس إصدالح وتقدويم الوضدا الدراعن"  أو مجدرد إجدراء تعدديالت  مدى  مميدات  من نقطة
واجددراءات العمددل لتعمددل بشددكل أفضددل  أو مجددرد ت ييددرات شددكمية تتددرك الددنظم والعمميددات ا ساسددية 

(ق 1224كمدددا عدددل  بدددل تعندددل البددددء مدددن جديدددد والت كيدددر بصدددورة جديددددة ومعتم دددة)عامر وتشدددامبى
ية لمددددعل إ دددادة عندسدددة العمميدددات ادداريدددة مدددن عدددالل التعريدددف اآلتدددلف  وتتضددد  المالمددد  ا ساسددد

"عندسة العمميات اددارية تتضمن  ممية إ ادة التصميم الجذري لمعمميات اددارية الر يسية لتحقق 
 "(Rigby2016نتا   عا مة فل ادنتاج ودورة الو ت والجودة)

 :ثانيا( أهذاف هذخل إعادة هنذست العولياث اإلداريت

 ند تطبيق مدعل إ ادة عندسة العمميات اددارية فل أي منظمة  ف ن المنظمة وفريق  
 (ف 0220يهدف إلى اآلتل) بد المعطى الهندرةالعمل القا م  مى  ممية 

 التركيز  مى العميلف معظم العمميات تهدف إلى تحسين عدمة العميل وتقميل نسبة الشكاوىق -1
تهعذا العممية اددارية  من عالل تقميل دورة حياة العممية من السر ةف تكثيف الو ت الذي  -0

 أ مى إلى أس ل والعكسق
التكثيفف من عالل تقميل ا  مال الروتينية المتكررة والتركيز  مى ا  مال ذات القيمة  -2

 المضافةق
رب من المرونةف ايجاد عياكل و مميات  ادرة  مى التكيف ما  ممية الت يير والمنافسةق فالق -4

العميل فل المنظمة  يجعمها  ادرة  مى تطوير آليات الو ل التل تجعمها  ادرة  مى تحديد نقاط 
 الضعف بسر ة والتكيف ما المتطمبات الجديدة لسوق العملق
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الجودةف التركيز  مى الجودة متمثل فل كل  ممية من العمميات  من عالل التركيز  مى  -4
 إرضاء العميلق

عالل ا  تماد  مى تكنولوجيا المعمومات والطرق العممية فى الت يير  ف ن  ا بتكارف من -6
 القيادات تؤكد  ممية الت يير العال ة التى توفر لممنظمة ميزة تنافسيةق

ا نتاجيةف من عالل التحسينات الجذرية فى الك اءة وال ا مية  تستطيا المنظمة تحقيق أ مى  -2
 معد ت من ا نتاجيةق

 ادئ هنذست العولياث: ثالثا( هب

 ل ند اتعاذ القرار بعمل إ ادة عندسة بالمنظمة فهناك  دة مبادئ يجب أعذعا ف 
 ( ف 1224  وتتمثل عذا المبادئ فل اآلتل)عامر ا  تبار منهدا

دم  الوظا فف ويتم من عالل مراجعة اددارة لألنشطة بشكل مستمر  وذلك فى حالة  -1
والتل تتطمب من الموظف مهارات واحدة أو متقاربة  حيث إن تعدد  الوظا ف الواحدة والمتقاربة 

الجهات يؤدي إلى تضارب المعموماتق ومن أعم نتا   دم   دة وظا ف فل وظي ة واحدة 
1995)   J.Ketter .) 
 ع    دد ا عطاء المرحمية  وع   كل مراحل ا داء وطوله ادجرا ل والو تلق -

 إ ادة ا داء لتدارك ا عطاءق   مة  دد مرات وتكم ة -

 تركيز ا داء  مى مسؤول واحد بدً  من تشتيته  مى  دة موظ ينق -

وتهسيًسا  مى ما  د سبق نالحظ أن إ ادة عندسة العمميات تركز  مى النتا   ومعرجات 
 العمميات اددارية  والربط بين المهام والواجبات المقاربة فى وظي ة واحدةق

 ركزية و  مركزية القرارفالتكامل بين م -0
يتم التكامل بين مركزية و  مركزية القرار من عالل ت عيل دور تكنولوجيا المعمومات  

وضرورة ربط اددارة المركزية واددارة الالمركزية بشبكة المعمومات التى تتي   ممية التنسيق بين 
اتعاذ القرار وتقميل  تمك اددارات وسر ة الحصول  مى المعمومات التى تسا د  مى سر ة

 المركزيةق
 وجود توازن بين ا نشطة وادجراءاتف -2

 من أجل تحقيق عذا المبدأ   بدر من توافر اآلليات اآلتيةف 
 وضوح رؤية المنظمة  والتزام اددارة العميا بتعزيز الت يراتق -
 إ داد عطة تشمل العمميات التى يكراد إ ادة عندستهاق -
ل اددارة حيث يقوم الموظف بعدد من المهامقاعتصار سمسمة  -  ا وامر لمتقميل من تدعر
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ل معايير التر ية من ا داء إلى المقدرةق -  تحور
تباع أساليب الر ابة الكميةق -  ع   مستويات الر ابة والمراجعة وا 
 تعديل جدولة بع  العمميات لتؤدي  مى التوازي بد  من التواللق -

 فدة هنذست العولياث اإلداريتثالثا( خصائص هذخل إعا
يتميز مدعل إ ادة عندسة العمميات اددارية بمجمو ة من المميزات تجعل منه مدعاًل  

مرنا وشامال لعممية التطوير التى تستو ب العمميات والموارد البشرية وتد و لمتجديد وا بتكار 
 (ف  (Michael 2002و دم ا زدواجية والتكرار  ومن أعم عذا المميزات 

 إ ادة الت كير فى العمميات ا ساسية ف -1
تستهدف  ممية الهندرة العمميات ا ساسية لممؤسسة وليس الوظا ف والمهام  بهدف  

تحقيق تحسينات جوعرية فى معايير ا داء الحاسمة مثل التكم ة والجودة والعدمة والسر ةق 
 لوظا ف ادداريةقفعممية الت يير تهدف إلى تجويد العمميات ا ساسية وليس ا

 إ ادة التصميم الجذريف -0
إ ادة التصميم الجذرى تعنى الت يير من الجذور  أو من نقطة الص ر  وليس ت ييرات  

 سطحية أو تجميالت ظاعرية لموضا القا م  ولكن عل البدء من جديدق
 تحقيق تحسينات متميزةف -2

ممكن  وعذا يكسا د  مى تجنب تسعى  ممية الهندرة لتقميل  مميات ادصالح   ل حدر  
 ا  مال التل ليست لها  يمة مضافةقحيث أنها تعمل  مى ابتكار طرق جديدة ومتميزةق

 الطموح والثورة  مى القديم ف -4
تحاول  ممية الهندرة التعمص من الروتين القديم وأسموب العمل الجامد والتحول إلى المرونة     

ابة و ادشراف وت وي  المس ولية لمعاممين لمعمل فى فى العمل  من عالل تقميص  مل الر 
 ضوء العممية التى تقا تحت مس وليتهمق

 كسر القوا د وتحطيم التقاليد الموروثة و الجامدةف -4
باستعدام الهندرة لم تعد المنظمات فى حاجة إلى الهياكل التنظيمية الهرمية   ن  

المهام من عالل سير العمل الطبيعى المكم ة به   العمميات تسند إلى فرق العمل التى تقوم بهداء
لذلك ينظم العمل  مى أساس العمميات الكاممة ويكون أفقيا  نه ينجز من عالل فرق العمل التى 

 تضم أفراد متكاف ين  ذوى استقاللية وصالحيات م وضة دتعاذ  راراتق
 ادستعدام ا بتكارى لتكنولوجيا المعموماتف -6
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الهندرة  مى العمميات  ف ن تكنولوجيا المعمومات تمعب دوًرا عاًما فل  نًظرا   تماد 
 مميات الهندرة من عالل التعمرص من ا نماط الجامدة  دنجاز ا  مال بسر ة وبد ة وش افية  

برام  المسا دة اآللية المرتبطة بنظم المعمومات  ن طريق الحاسب لمسا دة الزبا ن  استعدام
  العمل  مى التكامل وا ندماج من عالل ربط الوحدات العدمات حصول  مىوالمواطنين  مى ال

 ببعضهاق
 ال صل الثانى ف 

 سادسا( نوط القيادة بالكلياث التكنىلىجيت الوصريت

عناك الكثير من الدراسات التل تناولت ا نماط القيادية و ال تها بعممية اتعاذ القرار  
يز  مى نمط القيادة العميا المنوطة باتعاذ القرارات وا داء  لكن الباحث عنا يحاول الترك

ا ستراتيجية وتحديد السياسات وا عداف العامة التل تسعى المنظمة لتحقيقهاق فهذا النمط من 
القيادة يعرف بالقيادة ا ستراتيجية كما ذكرعا الهواريق يعتبر ا سموب المتبا لمقيادة من مكونات 

ه ويترمان  مى أنره "الدليل الممموس لمرا تعتبرا اددارة مهم من عالل ما الثقافة التنظيمية كما يعرف
-Waterman 1982.pp69تبذله من و ت وجهد وانتباا وتستعدمه كنمط أو دليل سموكل )

"( فما تقوله اددارة ليس مكهماا ولكن ما تنتهجه اددارة عو ا عمر  فا سموب ادداري المتبا 73
ة التنظيمية  لذلك يرتبط ارتباًطا مباشًرا بالسياسات المتبعة ونجاح  مميات يكعتبر عالصة الثقاف

التطوير والت يير التل تسعى اددارة لتطبيقها فل المنظمةق فهسموب القيادة يحدرد  درة الموظ ين 
بهنر  ممية   Argyris مى ا ندماج فل  ممية التطوير أو  دم الرضا  نهاق وعذا ما يوافق رأى 

 ( Argyris1998,p98الموظ ين من أعم العوامل المرتبطة بعممية الت يير) تمكين 
 م هوم القيادة ا ستراتيجية

تعرف القيادة ا ستراتيجية بهنها ت ا ل بين القادة والمرؤوسين يؤدري إلى رفا التح يز  
والنض  إلى أ مى المستويات وتجاوز المصال  الشعصية إلى المصال  

ق( وتعرف أيضا بهنها مجمو ة من القدرات التل تسم  بالت يير ) Bernard,1994.p.50العامة)
( فهذا النمط من القيادة عو المسؤول 02قص1222وتحقيق عذا الت ير بصورة فا مة) حسن  

 ن تشكيل الثقافة السا دة فل المنظمة   نها تصيغ الرؤية المستقبمية  وتسعى لتحقيق الك اءة 
ا عداف وال رص المتاحة وفق مرونة تحقق حالة من التنسيق والتكامل  المستندة إلى العال ة بين

بين المنظمة والبي ة من عالل تبنل ا بتكار وادبداع لموصول لتحقيق ا عداف  مى المستويين 
 (ق212قص 0220القريب والبعيد)يونس  
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أساليب من عالل ما سبق يتض  أن القيادة ا ستراتيجية تمعب دوًرا عاًما فل تطوير  
واستراتيجيات العمل  وما يتبعها من أساليب إدارية لتطوير ا داء فل المنظمة  كما أنها تسهم فى 
تنمية الثقافة التنظيمية التل تؤثرر  مى سموكيات العاممين ورضاعم  بما يؤثر  مى أدا هم الذى 

م السياسات التى يرتبط بتحقيق ا عدافق وتكمن أعمية القيادة ا ستراتيجية فل دورعا فل رس
تعمل تعمل  مى إرضاء جميا ا طراف  حيث تسعى عذا القيادة لتحقيق التوازن بين الحاجات 

 العاصة والحاجت العامةق
 نمط القيادة ادستراتيجية  بالكميات التكنولوجية المصريةف  -1

المقصود بالقيادة ا ستراتيجية عنا القيادة المركزية المسؤولة  ن اتعاذ القرارات طويمة ا جل      
التل تحدرد ا عداف ا ساسية لمكميات التكنولوجية  تمك القيادة المركزية التى تتولى مسؤولية 

ديرو المعاعد( تحديد السياسات وادجراءات التل تقوم القيادات التن يذية )مديرو الكميات وم
بتن يذعا  وفقا لقانون العدمة المدنية الذى يتعار  فى كثير من الجوانب ما الال حة التن يذية 
لمكميات التكنولوجية التل تمر وضعها من  بل وحدة تطوير مشرو ات التعميم العالل فل  ام 

ا نمط القيادة ق فمن عالل ما سبق يتض  أن أسموب القيادة فل الكميات التكنولوجية يتب0222
ا ستراتيجية ادجرا ية التل تقوم  مى تن يذ إجراءات القانون بما يتوافق ما مصال  جميا 
ا طراف  وعذا يتض  من مؤشرات أداء القيادات فل الكميات التكنولوجيةق لذلك يتض  عنا أنه 

كميات فل كثير من ا حيان عناك فجوة بين ا عداف المعمنة وبين ا سموب المتبا  فال
التكنولوجية المصرية  امت  مى أساس تطوير المعاعد ال نيرة فوق المتوسطة  لكن من عالل 

 الممارسات المتبعة عناك فجوة بين الوا ا والمهمول تتض  فيما يمىف
 انعدام ثقة القيادات العميا فى القيادات التن يذية  وتركيز السمطة فى القيادة العميا فقطق -1
القوانين والموا   والتشدريعات أكثدر مدن التركيدز  مدى المتطمبدات الحقيقيدة لتطدوير التركيز  مى  -0

 ا داء المؤسسىق
  دم الرغبة فى التجديد والتت يير والتركيز  مى ا جراءات الروتينية من أجل ا ستقرارق -2
 ا  تماد  مى المركزية فى اتعاذ القرارات وضعف مشاركة المستويات التن يذية ق -4
 ددددم القددددرة  مدددى اكتشددداف المشدددكالت نتيجدددة لمتمركدددز حدددول الت سددديرات الذاتيدددة والدددبع   دددن  -4

 الموضو يةق
 الذراست الويذانيت :

 أو  ( أعداف الدراسة الميدانية ف  تهدف الدراسة الميدانية إلى
 التعرف  مى نمط القيادة العميا لمكميات التكنولوجية المصرية و ال ته بهدا هاق  -1
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 ف  الدراسة أدواتو   ينة الدراسة ثانيا (
 دددام الباحدددث ب  دددداد اسدددتبانة موجهدددة   ضددداء عي دددة التددددريس بالكميدددات التكنولوجيدددة المصدددرية     

 ضدددو عي دددة تددددريس بالكميدددات التكنولوجيدددة الثمانيدددة الموز دددة  مدددى مسدددتوى  042والبدددالغ  دددددعم 
ا نمداط القياديددة  فددل الكميددات  حددول طبيعددة اسددتبيان  مدل الحاليددة الدراسددة ا تمدددت   الجمهوريدةق 

لحسداب المتوسدط   spssاسدتعدم الباحدث برندام   التكنولوجيدة المصدرية و ال تهدا بدا داء الدوظي ل
 الحسابى وا نحراف المعيارى والنسب الم ويةق

 ًَط انقيادة انعهيا  وعالقته باألداء  

 العبارة م

ق
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ذ  
ح
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ق
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1 
تشجا البي ة التنظيمية لمكميات 
التكنولوجية العاممين  مى المشاركة  

 فل اتعاذ القراراتق 
 1 12ق44 462ق2 22ق1 160 22 2

0 
تسعى اددارة العميا نحو إكساب 
العاممين مهارة  الية فل مجال 

 العملق
 0 24ق41 422ق2 06ق1 122 60 2

2 
 درة تهي ة ظروف العمل فل ضوء 

 العاممين   مى التعم مق
 

 0 24ق41 422ق2 06ق1 122 60 2

ترا ل القيادات العميا الظروف  4
 6 11ق41 442ق2 02ق1 126 40 0 ا  تصادية لمعاممينق 

4 
تركرز القيادات العميا  مى معرفة 
ا ساليب الحديثة التل تحقق 

 ا عداف بك اءةق
 4 22ق41 442ق2 04ق1 124 44 0

6 
القيادات العميا اتجاعات تستو ب 

العاممين  بل البدء فل إنجاز 
 العملق

 4 42ق41 44ق2 04ق1 122 44 0

  22ق42 422ق2 02ق1 122 42 0تستو ب القيادات العميا ثقافة  2
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 2 الت يير الجذري لمعمميات ادداريةق 

2 
تعتمد القيادات العميا فل التعطيط 
ا ستراتيجل  مى نظم المعمومات 

 الحديثةق
 1 12ق44 446ق2 24ق1 162 60 12

تعتبر القيادات العميا دا مة لعممية  9
 2 00ق40 412ق2 02ق1 124 42 2 الت ييرق

10 
تركز القيادات  مى استعدام فرق 
العمل بدً  من ا  تماد  مى 

 الهياكل الهرمية دنجاز ا  مالق
 4 22ق41 466ق2 04ق1 126 42 4

  24ق41 44ق2 06ق1 1222 422 22 نمط القيادة و ال ته با داء  
 
القيدادات  مدى أن  نيمدوافقغيدر أن أفدراد الدراسدة لندا من عالل النتا   الموضحة بالجدول يتض   

دراك العمميدددات ادداريدددةالعميدددا بالكميدددات التكنولوجيدددة المصدددرية لدددديهم  بمتوسدددط  القددددرة  مدددى فهدددم وا 
ق فالنتددا   الموضددحة بالجدددول تشددير إلددى أفددراد العينددة غيددر مددوافقين % 24ق41( وبنسددبة 06ق1)

 مدى  دددرة القيددادات العميددا  مدى ا سددتجابة لمتطمبددات الت ييددر والتطدوير  وجميددا ا سددتجابات كانددت 
سدير فدى لصال  غير موافدق   وعدذا يددل  مدى أن نمدط القيدادة فدى الكميدات التكنولوجيدة المصدرية ي

 ا تجاا التقميدىق
التصور المقترح لتطوير أداء القيادات العميا بالكميات التكنولوجية المصرية فى ضوء مددعل إ دادة 

 عندسة العممياتق
 ( أهداف التصور المقترح: 5)

يهدف التصور المقترح إلى ضرورة تطبيق مدعل إ ادة عندسدة العمميدات لتحسدين         
أداء القيادات العميا المنوطدة باتعداذ القدرارات وتحديدد السياسدات التدى تدوثر  مدى المنظومدة 

 ككل من عالل ف
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وضددا عطددة اسددتراتيجية تتضددمن ا عددداف ا سددترتيجية لمكميددات التكنولوجيددة وتوضدد   -1
 جيات تن يذ العمل  مى مستوى الوحدات التن يذيةقاستراتي

 تقميل الهياكل التنظيمية الهرمية والتركيز  مى فرق العملق -0
التكامددل بددين المركزيددة والالمركزيددة مددن عددالل وضددا عددرا ط تدددفق توضدد  آليددات تن يددذ  -2

اتيدة ل درق العطة وت وي  الوحدات الالمركزية لمقيام بالمهام الر يسية من عدالل الر ابدة الذ
 العملق

 ت عيل تكنولوجيا المعمومات لتعزيز مرونة ا تصال بين المستويات اددارية المعتم ةق   -4
 ( الركا ز ا ساسية لمتصور المقترحف 0)
 إ ادة الت كير فل السياسات والتشريعات العاصة بالكميات التكنولوجية المصريةق  -1
 ت عيل الالمركزيةق  -0
 لعمميات بدً  من الوظا فق التركيز  مى ا -2
 تقميل حجم الهياكل ادداريةق -4
 ت عيل التكامل والتنسيق بين نظم التعميم والتدريب بجميا أنوا ه ومراحمه ومستوياتهق -4

 آليات تن يذ التصور المقترح ف
 أوال ( التخطيط :  

 التعطيط الجيد ذو ا عداف الواضحة والنتا   القابمة لمقياسق -1
فعممية التعطيط فى  ممية إ ادة عندسة العمميات تقوم  مى وضا عطط استراتيجية تقوم  مى    

تحديد اصحاب المصال   والمس  البي ى لمبي ة الداعمية والعاريجية  تحميل ال جوة  وضا بدا ل 
 استراتيجية  من عاللف

 وضا الحمول المناسبة وتصميمها  مى أسس  ممية و مميةق -ا
 يل القا م  مى الدراسات العممية والمعايير المنطقيةقالتحم -ب 

تعضا كل  ممية من  مميات إ ادة عندسة العمميات اددارية إلى مجمو ة من المعايير      
المعتمدة  مى تصميم البرام  التى تقوم بوضا تصور لتدفق العمميات  من حيث نقطة البدء 

تق لذلك يجب أن تتم  ممية التعطيط وفقا لدراسات والتدفق والتهعير والعال ات ال ر ية لمعمميا
  ممية د يقة وأن تقوم  مى تصميم نموذج يعمل  مى ف     

 الربط بين العطط ال ر ية بحيث تعطى صورة متكاممة لمعطط ق -

 مرونة التعطيط بحيث يستطيا فريق إ ادة الهندسة إتعاذ القرار فى الو ت الصحي ق -
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 القيمة المضافةقالتركيز  مى العمميات ذات  -

تعتبر اددارة العميا وفقا لهذا النموذج مشاركا فى  ممية التعطيط  وليس موجها أو  -
 مرا با  حيث 

 صياغة جديدة وا ية لمسياسات وا جراءات وعرا ط تدفق ا  مالف -ج
من أعم ما يميز  ممية إ ادة عندسة العمميات اددارية  ا تماد عذا العممية          -

ت مدروسة لكل  ممية  فكل  ممية من العمميات تسير وفق نموذج محدد   مى عطوا
لذلك   يوجد عناك مجال لتضارب القوانين والسياسات وطبيعة العمل مثل ما يحدث 
اآلن فل الكميات التكنولوجية المصرية  فنجد عناك بع  السياسات   تتوافق ما 

بيعة المشكالت التل تواجه عذا طبيعة العمل   ن عذا السياسات وضعت بعيًدا  ن ط
الكمياتق فل  ممية الهندرة نضا نموذًجا لمعمميات  ثم بعد ذلك نبحث  ن المشكالت 

 التل يمكن تطبيق عذا النموذج لحمهاق

 ( التنظيم :    4
تعتبر  ممية التنظيم من الوظا ف ا ساسية لإلدارة   نها تقوم بتحديد المهام الر يسية لممنظمة    

لذى يقوم بهذا المهام  وكيف تقسم عذا المهام  ومن أين تتعذ القراراتق فعممية التنظيم ومن ا
تسا د فى تصميم الهيكل التنظيمى الذى يمكن المنظمة من أداء أدوارعا ب عا مية كوحدة واحدةق   
ف  ادة عندسة العمميات فى الكميات التكنولوجية المصرية تعمل  مى تقميص الهياكل اددارية 
التى تؤدى ن س ا دوار وتعمل  مى التركيز  مى الوظا ف ذات القيمة المضافة من عالل 
ت وي  السمطة لإلدارة التن يذية لمكميات التكنولوجية المصرية متمثمة فى اددارة الالمركزية 

عذا  لمكميات التكنولوجية المصرية لت يذ جميا المهام اددارية التى تقوم بها اددارة المركزية وفى
 الحالة يمكن عندرة العمميات اددارية فى الكميات التكنولوجية بالشكل اآلتى ف
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 ( يوض  تقميص الوظا ف اددارية المتكررة ق1شكل ر م )
 ( الر ابة والتوجيهف  2

فى النظم اددارية التقميدية  تتعدد مستويات الر ابة وفقا لتعدد المستويات اددارية الهرمية        
لكن  ممية إ ادة عندسة العمميات تقوم  مى توفير نظام الر ابة المباشرة  التى يعتبر جزء أساسى 

ير العمميات من العطة ا ستراتيجية  حيث تعتمد  ممية إ ادة  مى  مل عرا ط تدفق توض  س
اددارية وتوفير نظم الر ابة الذاتية التى تسا د  مى الت مب  مى المشكالت حين حدوثها وتمكن 
فريق العمل من التطور الذاتى فى التعرف  مى تقدم سير العملق فعممية إ ادة عندسة العمميات 

 ممية إ ادة عندسة تتعمى  ن  ممية التوجيه التقميدية التى تجعل المدير مرا با لمعمل  بينما 
العمميات توفر نو ا من الت ذية الراجعة التى تجعل المدير مشاركا فى العمل وليس مرا با أو 
متابعا  كما تسا د فريق العمل  مى تصحي  ا عطاء و ت حدوثهاقوعذا يمكن تحقيقه من 

 عاللف 

 اإلدارة االستراتيجيت للكلياث التكنىلىجيت الوصريت

 .ويوثلها الوجلس األعلى للكلياث التكنىلىجيت 

وضع األهذاف والخطط االسترايجيت والسياساث  )
تفويض السمطة لموحدات 

الالمركزية بالكميات 
التكنولوجية لمتنفيذ العمميات 

 االدارية
)تفعيل تكنولوجيا المعمومات 
 لدعم عممية االتصال الرأسية

 واألفقية
 

التكنولوجية لمقيام بأدوارها اإلدارية بنوع من االستقاللية ، ألن كل كمية دور اإلدارة الالمركزية  لمكميات تفعيل 
 تكنولوجية يتوفر لديها هيكل إدارى كامل يستطيع القيام بكافة المهام اإلدارية التى تقوم بها الوحدات المركزية.
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ذج تدفق العمل لممقارنة بين دم  معايير الر ابة داعل عطة التن بذق )الرا بة القبمية(  توفير نما -
ا داء والمعاييرق)الر ابة المتالزمة(  توفير نوع من الت ذية الراجعة لتصحي  ا عطاء و ت 

 حدوثهاق
                                  

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوض   ممية الر ابة فى مدعل إ ادة عندسة العمميات0شكل ر م )
 ال : ( اإلتص2

تعتبر التكنولوجيا جزًءا أساسياا فى  ممية الهندرة  حيث تسا د التكنولوجيا من عالل        
بع  البرام   مى تحديد العمميات ا ساسية وال ر ية  كما تقوم  مى  مل النماذج التى تسا د 
 فى رسم عرا ط التدفق العاصة بالعمميات  كما تعمل التكنولوجيا  مى ربط الوحدات ببعضها 
بادضافة لتوفير نظم المعمومات اددارية التى تسا د فى تحميل المشكمة واتعاذ القرار السميم  كما 

 تسا د فى تسهيل  ممية ا تصال كهحد مكونات  ممية التوجيه اددارىق  
فل  ممية الهندرة تعتمد المنظمات  مى  نوات ا تصال الرأسية وا فقية  حيث يتم التركيز       
عمميات اددارية التى تتطمب نوً ا من الت وي   مى مستوى تن يذ العمميات المعتم ة  لذلك  مى ال

يتحقق نوع من الالمركزية التى تتي   ممية اتصال أفقى أكثر من ا تصال الرأسى الذى يؤدى 
 إلى نوع من  دم المرونة  وتضييا الو ت فل ادجراءات الروتينية المعتادةق 

 اددارة ا ستراتيجية لمكميات التكنولوجية المصرية
 ()العطة ا ستراتيجية تتضمن معايير الر ابة الذاتية 
وضا نماذج توض  سير كل  ممية وفق عطوات 

 مدروسة(
عممية التنفيذ 

وفق خطة 
 العمل 

فعيل دور اإلدارة التنفيذية لمكميات التكنولوجية المصرية لمراقبة األداء من خالل خرائط التدفق التى ت
 توضح دور فرق العمل المختمفة وتوفير تغذية راجعة فورية تتمثل فى معايير المقارنة المرجعية 

تكنولوجيا 
 االتصاالت 

الرقابت 

 االستراتيجيت 

 الرصذ والتقيين 
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ن أعم أدوات  ممية  يادة إ ادة عندسة العمميات  نظًرا لمتركيز  مى العمميات يعتبر ا تصال م  
السريعة وذات القيمة المضافةق فعممية ا تصال فى إ ادة عندسة العمميات تمثل حافز  وى ل ريق 
العمل  عاصة وأن فرق العمل المعتم ة لديها صالحيات متنو ة تمكنها من تحقيق التعمم الذاتل 

ال ورية  بد  من ا تصال الرأسل ما القيادة العميا الذى يست رق و تا طويالق فتكنولوجيا والر ابة 
 ا تصال تسا د  مى ا تىف  

 المعاونة فى التعمص من القوا د القديمة وا نماط الجامدة والتمكين من المرونة ق -1
 ةقالمعاونة فى توحيد وتكامل ودم  أجزاء العمل لتصب   مميات مترابط -0
 المعاونة فى وجود حمول مبتكرة لممشكالت القا مةق  -2

 التوصيات ف  
 ضرورة تطبيق مدعل إ ادة عندسة العمميات لتطوير أداء القيادات العميا من عالل ف  -1
التعطيط ا ستراتيجى القا م  مى التحميل البي ى  والدراسات العممية ووضا العطط البديمة  -

 التطورات الحديثةقوتوفير المرونة لتواكب 
 التركيز  مى فرق العمل والهياكل ا فقية بد  من الهياكل الهرمية المتعددة ق -
 التركيز  مى العمميات اددارية ذات القيمة المضافةق -
 ت عيل تكنولوجيا المعمومات ود م  ممية ا تصال ا لكترونى بين المستويات اددارية المعتم ةق -
 وي  المستويات التن يذية لمقيام بمهامها من أجل تحقيق سر ة دورة د م الالمركزية وت -

 العمميات ادداريةق
 د م الثقافة التنظيمية التى تد و لالبتكار والتجديد بد  من ا  تماد  مى النظم البيرو راطيةق - 
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 انًراجع  
 أوال( انًراجع انعربية  

رؤية مقترحة لتطبيق مدعل إ ادة عندسة العمميات (ف 0210ا ل ل  عانل رزق  بد الجواد)
اددارية فل الجامعات السعودية بادفادة من عبرة بع  الجامعات ا مريكية  مجمة مستقبل 

   سبتمبرق 22التربية العربية  المجمد التاسا  شر  دد 
لنشاط (ف عندرة المديرية العامة لمتربية الرياضية وا0214الجمالل  وليد غانم مالك  سر)

المدرسل فل وزارة التربية بالعراق  رسالة ماجستير   سم اددارة المدرسية  كمية التربية   جامعة 
 حموان ق

(ف ا نماط القيادية وتهثيرعا  مى الرضا الوظي ل لدى أ ضاء عي ة 0212السيد   مرو محمود )
تمر العممل ا ول التدريس بالكمية التكنولوجية بجنوب الوادي  بحث غير منشور مقدم لممؤ 

 مايوق 14 -12لمكميات التكنولوجية المصرية  جامعة القاعرة 
(ف درجة تطبيق بنود إ ادة 2015الطراونة  سميمان محمد   أيمن صب    ومشهور محمد )

  عندسة العمميات اددارية فل تطوير أداء العاممين فل مديرية التربية والتعميم بعمان ق

(ف "إ ادة عندسة العمميات كمدعل لتميز إدارة الموارد البشرية"  أبحاث 0210عان  أحالم)
دارية    العدد الثانى   جامعة بسكرةق   ا تصادية وا 

 العممل العالل والبحث التعميم وزارة فل العاممين أداء لتطوير مقترح أنموذجف (0222سالم) زايد 
 الش ون مجمة اددارية  العمميات عندسة إ ادة منهجية وءض فل المتحدة العربية ا مارات بدولة

 ق 06  العدد المتحدة  العربية ادمارات ا جتما ية 
ف فا مية و دالة نظام تقييم أداء العاممين فدل الجامعدات ال مسدطينية وأثدرا ( 0214)ماجد  شاعين

  الجامعة ا سالمية   ماجستير مى ا داء الوظي ل والو ء التنظيمل والثقة التنظيميةق رسالة 
 قغزة

ف نموذج مقترح لتطبيق م هوم إ ادة الهندسة العمميات فى التعميم (0220)يوسف   بد المعطى
 ق6العدد  4الجامعى   مجمة التربية  مصر المجمد 

  )ا سكندرية ف الدار المنظومة المدرسية لسالمة  بد العظيمف إ ادة العمميات اددارية ف  حسن
 معية ( الجا

طارق شريف يونسف ال كر ا ستراتيجى لمقادةق دروس مستوحاا من التجارب العالمية والعربيةق 
 ق0220)القاعرة ف المنظمة العربية لمتنمية اددارية(  
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 الهندرة  – المنظمات فل العمل نظم عندسة إ ادة"ف (1224جيمس) وشامبيل  مايكل  عامر 
 القاعرة  ا ولى  الطبعة  ثمان  الدين شمس ترجمة  "الجديدة اددارية لمثورة صريحة د وة

 ق" شعاع" العممل لإل الم العربية الشركة
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