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Abstract: 

This study aimed to identify the degree to which management engineering is used 

in the development of administrative processes in public secondary schools from 

the point of view of managers and managers, and the problem of studying has 

been identified in answering the following questions  

What degree of use of management engineering in the development of 

administrative processes in public secondary schools from the point of view of 

managers and managers? 

Do the averages of the degree of use of management engineering in the 

development of administrative processes in public secondary schools vary from the 

point of view of managers and managers to different sex, scientific qualification, 

and management experience? 

To achieve this, the study was conducted on an available sample of managers and 

directors, consisting of 12 managers and directors. A questionnaire made up of (35) 

paragraphs was used spread over seven areas: planning, organization, guidance, 

follow-up and evaluation, control, communication, and decision-making in the light 

of administrative engineering. 

The total stability factor of the tool using the Kronbach Alpha equation was 0.935. 

The data were statistically processed using calculation averages, percentages, 

testing (t) of two independent groups, Pearson correlation coefficient and single 

variance analysis. 

The study found that the degree of use of management engineering method in the 

development of administrative processes in public secondary schools from the 

point of view of managers and managers came to a high degree, and that there are 

no differences between the average responses of the members of the sample study 
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on the degree of using the method of administrative engineering in the 

development of administrative processes in government secondary schools from 

the point of view of managers and managers due to the sex change, and to the 

change of management experience, there are differences between the average 

responses of the study sample members due to the variable of scientific 

qualification and in a higher interest than the bachelor's. 

In light of the results, the researchers recommended several recommendations, the 

most important of which are:  

The need to provide all elements, and the requirements for the use of 

management engineering, in the development of administrative processes.  

The need to adopt management engineering in the development of administrative 

processes in public schools, and to verify the quality of administrative processes.  

Key words: Management Engineering, Public Secondary Schools, Administrative 

Processes. 
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ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبدرجة استخدام 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية دار ة ف

 
ة ف

 من وجهة نظر المدير ن والمديرات
 

 4  د علي جاموسبنان محم

 5جميلة قاسم
 6محمد شعيبات

 
 الملخص

ي المدارس دار العمليات ال  ة فـي تطو ردار الهندسة ال  أسلوبدرجة استخدام  إىل الدراسة التعرفهدفت هذه 
 
ة ف

ي الجابة عن األسئلة اآلتية ،من وجهة نظر المدير ن والمديرات الحكومية الثانو ة
 
  :وقد تحددت مشكلة الدراسة ف

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبما درجة استخدام  -
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر دار ة ف

 
ة ف

  المدير ن والمديرات؟

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبهل تختلف متوسطات درجة استخدام  -
 
ي المدارس الثانو ة دار ة ف

 
ة ف

ة ال الحكومية من وجهة نظر  ، الخبر  ة ؟دار المدير ن والمديرات باختالف الجنس، المؤهل العلمي

  مديرا ومديرة ١٢قوامها  ،ولتحقيق ذلك أجر ت الدراسة عىل عينة متيرسة من المدير ن والمديرات

: التخطيط35وتم استخدام استبانة تكونت مـن )  و  ،و التوجيه ،والتنظيم ،( فقرة موزعة عىل سبعة مجاالت هي

ي ضوء الهندسة ال  ،و االتصال ،والرقابة ،لمتابعة والتقو ما
 
  .ةدار واتخاذ القرار ف

 .(0.935) إىل وقد بلغ معامل الثبات الكىلي لألداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

 باستخدام المتوسطات الحسابية، والنسب المئو ة، واختبار )ت( لمجموعتي   
ً
وقد تم معالجة البيانات إحصائيا

،مس سون، وتحليل التباين األحادي تقلتي     .ومعامل ارتباط بب 

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبأن درجة استخدام  إىل وتوصلت الدراسة
 
ي المدارس الثانو ة دار ة ف

 
ة ف

ت أفراد وانه ال توجد فروق بي   متوسطات استجابا ،الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات جاءت بدرجة عالية

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبعّينة الدراسة عىل درجة استخدام 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية دار ة ف

 
ة ف

ة ال  ،من وجهة نظر المدير ن والمديرات تعزى لمتغب  الجنس ، و أنه توجد فروق بي   متوسطات دار ةولمتغب  الخبر

  .من بكالوريس أعىللمتغب  المؤهل العلمي ولصالح استجابات أفراد عّينة الدراسة تعزى 

  :بعدة توصيات أهمها أوصت الباحثتان ،ضوء النتائج وعىل

ورة توفب  جميع عناض، ومتطلبات استخدام  - ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبض 
 
  .ةدار ة، ف

ورة اعتماد  - ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبض 
 
ي المدارس الحكومية، والتحقق من جودة دار ة ف

 
ة ف

  .ةدار العمليات ال 

 .العمليات الدار ة، المدارس الثانو ة الحكومية، الهندسة الدار ة :الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة: 

ات جوهر ة وتحديث بنيـة العمليـات والمعلومات لديها لدعم  إحداث إىل تسىع المؤسسات الحديثة والرائدة تغيب 

ي بيئتها المحيطة و ز ـادة قدرتها عىل المنافسة والبقاء و"ال شك أن عملية اتخاذ القر 
 
ي تحدث ف

ات الت  ار ومواكبة التغب 

إكسـاب المؤسسـات المرونة والقدرة الالزمة لتجسيد أهدافها وتعز ز ثقافتها بمـا  إىل التغيب  يهدف بالدرجة األساسية

اتيجية و عزز  تها التنافسية، وهناك الكثب  من األساليب ال يخـدم نظرتها المستقبلية وخططها السب  ي دار مب  
ة الحديثة الت 

ي دار تحقيق مثل تلك األهداف كإدارة الجودة الشاملة وإعادة هندسة العمليات ال  إىل تهدف  للتطور التكنولوجر
ً
ة، ونظـرا

                                                           
bananhalabiah82@gmail.com ،فلسطي   ،سقدجامعة ال ،الباحثة  

4
  

5
 فلسطي    الباحثة، جامعة القدس، 

6
 فلسطي    ،سقدجامعة ال ،.د 
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نت تم استخدام  ي كثب  مـدار إعادة هندسة العمليات ال  أسلوبالهائل وظهور االنب 
 
كات والمصانع والوزارات ة ف ن الرسر

  .(2011،والجامعات لما له من دور كبب  فـي خفـض التكـاليف والوقـت وتحسي   الجودة )ابو عمشة

تعتبر عملية التطو ر محور اهتمام المسئولي   والقادة، و خاصة الدارة العليـا فـي جميـع المنظمات، وعليه فإن 

قائمة، حت  تتماشر المنظمـات مـع كل جديد، وأن تكون قادرة عىل البقاء و عملية التطو ر يجب أن تكون مستمرة و 

 عىل قدرة النسان عىل البداع، إن هذه المنظمات 
ً
 واضحا

ً
ي ظل بيئة متحركة، ولقـد أصـبحت المنظمـات دليال

 
التنافس ف

ي يستخدمها بشكل و 
ة لحاجـة المجتمع المتقدم، فهي األداة الت  اٍع ومنظم من أجل تحقيق أهداف هـي الجابـة المباشر

كة ضمن حدود بيئة معينة )السالم،  .(2002مشب 

 

 مشكلة الدراسة 

بوي ي اجراء هذه الدراسة من خالل اطالعهما عىل األدب الب 
 
والدراسات المتعلقة بهذه الدراسة  تنطلق الباحثتان ف

ي أوصت
ورة تطبيق  الت  عليمية، لتلبية خطط التنمية االقتصادية ـة فـي المؤسسات التدار الهندسـة ال  أسلوببض 

ي مؤسسات التعليم
 
ورة ملحة ف ي أصبح تطبيقها ض 

  .واالجتماعية، والت 

ي 
 
 ف

ً
بوي الحظتا وجود فجوة بي   النتائج المتحققة فعال

ي الميدان الب 
 
المدارس  من خالل عمل الباحثتان ف

ور ة لتحقيق اهداف المدرسة الحالية  السيما وانها ،ة دار فيما يتعلق بالهندسة ال  وبـي   ما هو مأمول ،الفلسـطينية ض 

ي معرفة درجة استخدام  ،والمستقبلية
 
ي تطو ر العمليات دار الهندسة ال  أسلوبومن هنا تحددت مشكلة الدراسة ف

 
ة ف

ي المدارس الحكومية الثانو ةدار ال 
 
 .ة ف

 

 أسئلة الدراسة 

  ة: تحاول هذه الدراسة االجابة عن االسئلة التالي

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبما درجة استخدام  -
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر دار ة ف

 
ة ف

 المدير ن والمديرات؟

ي درجة استخدام  -
 
ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبهل توجد فروق ف

 
ي المدارس الثانو ة الحكومية، دار ة ف

 
ة ف

ة ال  ،ومؤهله العلمي  ،جنس المدير  إىل المدير ن والمديرات تعزى من وجهة نظر    ة ؟دار والخبر

 

 فرضيات الدراسة 

 :اختبار الفرضيات اآلتية إىل تسىع هذه الدراسة

الهندسة  أسلوب( بي   متوسطات درجة استخدام α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ) -

ي تطو دار ال 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات تعزى لمتغب  دار ر العمليات ال ة ف

 
ة ف

 (انت   ،ذكر )الجنس

الهندسة  أسلوب( بي   متوسطات درجة استخدام α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ) -

ي تطو ر العمليات ال دار ال 
 
ي المدادار ة ف

 
رس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات تعزى لمتغب  ة ف

  .(من بكالوريس أعىلبكالوريس،  ،دبلوم)المؤهل العلمي 

الهندسة  أسلوببي   متوسطات درجة استخدام ) α≤0.05التوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة) -

ي تطو ر العمليات ال دار ال 
 
ي ادار ة ف

 
لمدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات تعزى لمتغب  ة ف

ة ال   .(أكب  من عرسر سنوات ،سنوات 10-5 ،سنوات5 أقل من)ة دار الخبر

 

 

 

 



International Journal of Education and Language Studies 
 

 

 

 
50 

 
Volume 3, Issue 2, June 2022 

 أهداف الدراسة

  :إىل هدفت هذه الدراسة التعرف

ي المددار ة فـي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوب درجة استخدام .1
 
ارس الحكومية الثانو ة من وجهة نظر ة ف

  .المدير ن والمديرات

ي ضوء نتائج استجابات أفراد  ة بالمدارس الثانو ة الحكوميةدار الهندسة ال  أسلوب.وضع توصيات لتعز ز استخدام 2
 
ف

 العينة. 

 

 الدراسة أهمية

ي جوانب متعددة أهميةتكمن 
 
  :هذه الدراسة ف

ي .1
معاض يساعد عىل تطو ر المدارس وتحسي    إداريموضوعه حيث يتناول مدخل  أهميةالدراسة من  أهميةتأت 

 جودتها. 

ي إدارات ومكاتب التعليم.2
 
ي تطو ر العمليات دار الهندسة ال  من خالل تزو دهم بمفاهيم افادة العاملي   ف

 
ة ودورها ف

ي المدارس. دار ال 
 
 ة ف

بوي المتعلق بالهندسة .4 ي اثراء االدب الب 
 
  .ة واضافته للمكتبة الفلسطينية والعربيةدار ال  المساهمة ف

 

 مصطلحات الدراسة 

ي المنظمات إحداث إىل ة الحديثة الذي يهدفدار احد المداخل ال  :ةدار الهندسة ال 
 
من خالل  ،تغب  جذري وش ــــع ف

اضات المسا تيجية والسياسية والهياكل التنظيمية والقيم واالفب  ندة بشكل غب  تقليدي إعادة تصميم العمليات االسب 

 .(2017 ،ز ن الدين)

بية والتعليم :المدارس الحكومية   (2010 ،حنون)سلطة حكومية أو  أي وزارةأو  ،أي مؤسسة تعليمية تديرها وزارة الب 

ي لدرجة استخدام
ي الستجابات المدراء بخصوص استخدامهم :التعر ف االجرات  الهندسة  سلوبأل  هي المتوسط الحساتر

ي تطو ر العمليات ال ر داال 
 
ي محافظات الضفة الغربية كما تقيسها اداة الدراسةدار ة ودورها ف

 
ي المدارس الحكومية ف

 
  .ة ف

 

 الطار النظري 

 ة دار نشأة و مفهوم هندسة العمليات ال 

ي عـام 
 
ي بداية التسعينيات وبالتحديد ف

 
ان م، عنـدما أطلـق الكاتب1992ولقد ظهر مفهوم إعادة الهندسة ف

)هندرة المنظمـات( ي الهندرة كعنوان لكتابهما الشهب  ذلك الحي   أحدثت  ومنذ األمر كيان مايكل هامر وجيمس شامتر

ي عالم االدارة الحديث بما تحمله من أفكار غب  تقليدية، ودعوة ض حة
 
إعادة النظر وبشكل  إىل الهندرة ثورة حقيقية ف

ي كافة األنشطة و الجراءات واالسب  
 
ي عالمنا جذري ف

 
كات العاملة ف اتيجيات التـي قامت عليها الكثب  من المنظمات والرسر

ي دعوة العاملي   
 
ي أعمالهم والتخلص من قيود التكرار  إىل اليوم، ولعل أبرز ما يدعو إليـه هـذا المفهوم يتمثل ف

 
البداع ف

ي كل فـرد األمور المحيطة بأعمالهم بنظرة شمولية تساعد عىل  إىل والرتابة و النظـر 
 
تفجب  الطاقات البداعية الكامنة ف

بإعادة التصميم الجذري للعمليات الرئيسـية المنظمـات، من خالل إعادة التفكب  بصورة أساسية لتحقيق نتائج تحسي   

ي مقاييس األداء العض ة، الخدمة والجودة والتكلفة
 
، وشعة إنجاز العمل طموحة ف ي والحماىلي  (.2004)العتيتر

ي هذا المجال مفهوم الهندسة ال دار ن حدثينا عن الهندسة ال وبما ا
 
 .ةدار ة كان البد وان نورد ف
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 ة دار مفهوم هندسة العمليات ال 

  :بعد االطالع عىل العديد من األدبيات كان هناك عدد من التعر فات منها

، ي منظم لتحسي   العمليات ال 2008عرفها )العجمي
مة، بهدف تحقيق الستفادة ة بالمنظدار ( أنها مدخل منطق 

 القصوى من الموارد المادية والبرسر ة المتاحة، وز ادة كفاءة وفعالية هذه العمليات. 

، األمر الذي  (2003و ؤكد حلمي )
ً
ء جديد تماما ي

ي ترك العمل بالطرق القديمة، واالنطالق نحو شر
أن إعادة الهندسة تعت 

بوي. نقطة البداية وابتكار أسال إىل يتطلب العودة  يب لتحسي   مخرجات أداء العمل الب 

 ة دار خصائص الهندسة ال 

ي تمي   الهندسة ال 
ي دار من الخصائص الت 

 
 :(2006 ،الرفاعي )ة كما وردت ف

ي وظيفة واحدة، وهذا بالطبع عكس تقسيم العمل الذي كان سائدا من قبـل.  -
 
 دمـج العديد من الوظائف ف

ي اتخاذ القرارات  -
 
اك العاملي   ف وال توجد حدود  ،وتتم العملية من خالل خطوات منظمة، بصورة طبيعيةإشر

 لمتطلبات العميل.  ،مصطنعة
ً
 وتكون العمليات ذات أوجه متعددة، مع التنو ــــع وفقا

، إذ يجب اختيار القائم عىل إعادة الهندسة بحيث يكون أهميةيتم إجراء إعادة الهندسة للمواقع األكب  حساسية و  -

 عىل تحقيق
ً
 .عائد ش ــــع قادرا

ي ليست ذات قيمة مضافة، ومن خاللها  -
تعمل عىل تخفيض أعمال االختبار والرقابة، بحيث يتم تجنب األعمال الت 

ي ليست ذات  إىل تخفيض أعمال الصالح يتم
 حد ممكن، و عتبر ذلك هو الطرف اآلخر لتجنب األعمـال الت 

أدت 

  قيمة مضافة. 

ي األ  -
 
  .عمـال، وذلـك باسـتخدام تكنولوجيا المعلوماتتكامل المركز ة والالمركز ة ف

 

 :ةدار هندسة العمليات ال  أهمية

ي الوقت المعاضعىل إعادة  أهميةمدى  إىل ة يعود دار هندسة العمليات ال  أهمية
 
اعتماد المنظمات الناجحة ف

ة بي   المنظمات االخرى عالميا درجة ممب    إىل ة لتحقيق رؤ تها وأهدافها، وما يضمن لها الوصولدار هندسة عملياتها ال 

كما أنها تخفض التكاليف   ،الفعال لذلك، لما تعتمد عليه من أفكار ابداعية خارقة وغب  اعتيادية للتغب   سلوبفهي األ 

كب   عىل  وتز د من النتاجية، وتمكن المنظمة من تحقيق تحسينات ملموسة
بالتخىلي عن االنشطة عديمة الجدوى والب 

 (. 2015العميل)النخالة، لقيمة المضافة مع تحقيق رضاالعمليات ذات ا

 

  :ةدار هندسة العمليات ال  أهداف

 ـة غيـر الفعالة. دار تحسي   العمليات ال  إىل ةدار تهدف هندسة العمليات ال 

-  .  تحسي   جودة المنتج التعليمي

ات والقوى العالمية.  -  تحسي   األداء لمواجهة المتغب 

ي منظمات األعمال. تغيب  جذري وش ــــع  إحداثو  -
 
 ف

 .تخفيض التكاليف وتحقيق شعة إنجاز العمل -

ي قوائم واستخدامها، وتحديد الشكل والطار المستقبىلي للعملية  -
 
تحسي   الجودة واالستفادة من البيانات، ووضعها ف

 ة داخل المنظومة. دار ال 

 ز ادة المنافسة االيجابية بـي   العـاملي   تحسـي   االتصاالت بينهم.  -

ي العمليات ال  تقليل -
 
، دار الوقت الضائع ف  (.2008ة )العجمي
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 ةدار منهجية تطبيق إعادة هندسة العمليات ال 

ي  ي )الزعتر
 
ي يجب إتباعها لتطبيق هذا المفهوم بصورة سليمة كما وردت ف

  (2020 ،المراحل والخطوات التطبيقية والت 

 .ع الحاىلي من قبل قائد فر ق إعادة الهندسةوتقييم الوض ،تحديد رؤ ة العمل بشكل عام :الرؤ ة والتصور.1

ي يمكن أن تواجه التطبيق  :االعداد والتحضب  .2
رسم خطة زمنية لخطوات العمل وأهدافها والعوائق والصعوبات الت 

 .وتقديم الحلول

ي تقوم بها المنظمة وتوثيقها من نماذج مخصصة للدار  :التحليل والتشخيص الشامل.3
سة توصيف شامل للعمليات الت 

 .مواطن الخلل والقصور، وكيفية التعامل معها إىل من خالل مسح واسع النطاق وجمع معلومات للتوصل

 .تصميم العمليات بشكل جديد وطرح البدائل المختلفة :البناءأو  إعادة التصميم.4

ي وخطوات العمل :التطبيق والتحول.5
ي والعنض التقت  ورة  إىل الضافةبا،يعتمد ذلك عىل التحول بي   العنض البرسر ض 

 إىل المتابعة والمراجعة المستمرة عند بداية تنفيذ التغيب  الجذري وقياس نتائجه مقارنة بمرحلة ما قبل وما بعد التحول

 االتجاه الجديد. 

 

ي يطبق عليها مدخل إعادة الهندسة ال 
ي دار المؤسسات الت 

 
  (2010حنون، )ة كما وردت ف

ي بش -
ي المؤسسات ذات األداء المتدت 

كل ملفت للنظر من حيث ارتفـاع تكـاليف النتـاج وتواضع مستوى الخدمات الت 

 تقدمها. 

ي لم تتدهور بعد، ولكن أداءها يوجي ببلوغ حالة التدهور فـي المسـتقبل القر ب، وتشتمل المؤسسات  -
المؤسسات الت 

، ولكنها ال تسـتطيع مسايرة التطو  ي الوقت الحاىلي
 
ي تصارع من أجل البقاء ف

ي بيئتهاالت 
 
 ر الحادث ف

ي بلغت قمة التفوق والنجاح، وهي تلك المؤسسـات الناجحـة بالمقاييس ال  -
ة المتعارف عليها، دار المؤسسات الت 

ها من المنافسي    ي األداء، وتر د تحقيق المز د من التفوق عىل غب 
 
  .ولكن تتمب   إدارتها بالطموح، والبداع ف

 

ي  ةدار العمليات ال  عوامل النجاح الحاسمة العادة هندسة
 
ي)كما وردت ف   (2015 ،البحب 

ي من االدارة التنفيذية قبل .1
 
وع ،وأثناء  ،وجود الدعم الكاف  .وبعد االنتهاء من المرسر

ي الهندرة .2
 
و جب أن تحقق رسالة  ،صياغة وتحديد رؤ ة مستقبلية واضحة من قبل االدارة التنفيذية قبل البدء ف

 .وأهداف المنظمة

وعالتأ  .3  .والموافقة عليها من قبل البدء فيه ،ومناقشتها  ،كد من وضع خطة تفصيلية محكمة لجميع مراحل المرسر

ة يكون النجاح أكبر للهندرة .4  .إ ستخدام تقنية المعلومات بصورة كبب 

ورة ،وتطبيق المعايب  الدقيقة المحددة الختيارهم ،الختيار الجيد العضاء فر ق العمل بكل حيادية .5 إقتناع أعضاء  وض 

ي تواجههم
 .فر ق الهندرة بجدوى العمل الذي يقومون به إذ يساعدهم ذلك عىل تخطي جميع الصعاب الت 

ي نفس الوقت قابلة للتطبيق حسب قدرة المنظمة ،تغيب  هائل إىل وضع حلول تؤدي .6
 
 .وف

ي دارسة العملية الحالية .7
 
 .عدم االطالة ف

 .ر تقار ر دور ةمتابعة تطبيق الخطة وذلك بإصدا .8

 من تطبيق جميع التوصيات للعملية الجديدة .9
ً
 .عدم حل فر ق التطبيق حت  االنتهاء تماما

ي إعالن النتائج .10
 
 والتأكد من مراجعة التوصيات الجديدة.  ،عدم االستعجال ف
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ي )الدراسات السابقة دراسة    (2020 ،الزعت 

ي البنوك دار هندسة العمليات ال التعرف عىل دور إعادة  إىل هدفت هذه الدراسة
 
ي تحسي   األداء المؤسسي ف

 
ة ف

ي التحليىلي  ،التجار ة األردنية
واستخدم الباحث طر قة العينة العشوائية حيث تم  ،واعتمدت الدراسة عىل المنهج الوصق 

دور له داللة  وجود  إىل وقد أظهرت نتائج الدراسة ،استبانة عىل مديري ورؤساء اقسام البنوك التجار ة 175توز ــــع 

ات دار إحصائية لتوفر ابعاد إعادة هندسة العمليات ال  ي تتمثل بالمؤشر
تبسيط )ة عىل تحسي   األداء المؤسسي والت 

  (2020 ،العامر )دراسة .(نوعية وكفاءة األداء ،شعة النجاز  ،إجراءات العمل

كة كهرباء ر داالتعرف عىل اثر إعادة هندسة العمليات ال  إىل هدفت هذه الدراسة ي شر
 
ة عىل أداء الموارد البرسر ة ف

ي التحليىلي  ،محافظة اربد 
 25حيث قام الباحث بتطو ر استبانة تحتوي عىل  ،واعتمدت الدراسة عىل المنهج الوصق 

كة كهرباء محافظة اربد  175سؤاال تم توز عها عىل  ي شر
 
وجود اثر ذي داللة  إىل وقد أظهرت نتائج الدراسة ،موظفا ف

اتيجية ،االتصال)ة بابعادها دار ة العادة هندسة العمليات ال إحصائي عىل أداء الموارد البرسر ة  (االستعداد للتغب   ،االسب 

كة الكهرباء (تحسي   قدرات العاملي    ،جودة الخدمات)بابعاده  ي شر
 
  .ف

ي  ( 2015 ،دراسة )البحي 

ي تحسي   األداء ال دار ت ال التعرف عىل دور إعادة هندسة العمليا إىل هدفت هذه الدراسة
 
ي وزارة  دارية ف

 
ف

ي قطاع غزة
 
ومعرفة مدى توفر المتطلبات األساسية الالزمة لتطبيق إعادة هندسة العمليات  ،الصحة الفلسطينية ف

ي الوزارة واثرها عىل تحسي   األداء ال دار ال 
 
طبيق وقد أظهرت نتائج الدراسة توفر المتطلبات األساسية الالزمة لت داري،ة ف

ي وزارة الصحة الفلسطينية بنسبة دار اعادة هندسة العمليات ال 
 
ي توفر الحد األدت  من تلك  ،% 59.50ة ف

وهذا يعت 

ي 
 
اتيجية)المتطلبات والمتمثلة ف ام وقناعة الدارة العليا  ،االسب   ،تمكي   العاملي    ،االتصال ،تكنولوجيا المعلومات ،الب  

وجود عالقة طردية بي   تطبيق مبادى إعادة هندسة العمليات  إىل تائج الدراسة أيضا وقد أظهرت ن ،(االستعداد للتغب  

ي وزارة الصحة وبي   تحسي   األداء ال دار ال 
 
شعة  ،حجم األداء  ،تبسيط العمل ،جودة األداء )من خالل تحسي    دارية ف

  (2014 ،ر حان)دراسة .(كفاءة األداء  ،النجاز 

ي المدارس الحكومية بمحافظات دار معوقات تطبيق هندسة العمليات ال  إىل هدفت هذه الدراسة التعرف
 
ة ف

ي التحليىلي  ،غزة وسبل الحد منها 
 ،مديرا ومديرة 398وتكونت عينة الدراسة من  ،واعتمدت الدراسة عىل المنهج الوصق 

ي تواجه مديري المدارس عند تطبيق مدخل إعادة
ة وقد أظهرت نتائج الدراسة ان المعوقات الت  وقد  ،الهندسة كبب 

ي 
ي بي   متوسطات تقديرات افراد عينة الدراسة للمعوقات الت 

 
أظهرت النتائج أيضا انه توجود فروق ذات داللة إحصائية ف

ي المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى لمتغب  الجنس ولصالح االناث 
 
ي تطبيق مدخل إعادة الهندسة ف

 
يواجهونها ف

  (2013 ،النظامي )دراسة  .سنوات 10-5ولصالح عدد سنوات الخدمة من ولمتغب  عدد سنوات الخدمة 

ي ممارسة العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبالتعرف عىل درجة استخدام  إىل هدفت هذه الدراسة
 
ة داخل دار ة ف

ي محافظة جرش من وجهة نظر مدير ــها 
 
ة الستخدام وقد أظهرت نتائج الدراسة ان الدرجة الكلي ،المدارس الحكومية ف

ي ممارسات العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوب
 
ي جرش من وجهة نظر المدير ن دار ة ف

 
ي المدارس الحكومية ف

 
ة ف

ي درجة استخدام  ،والمديرات قد كانت متوسطة
 
 أسلوبوقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

ي ممارسة العمليات ال دار الهندسة ال 
 
ي  ،تعزى للجنس ونوع المدرسةة دار ة ف

 
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

ي ممارسة العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبدرجة استخدام 
 
ة تعزى للعمر والمستوى العلمي والتخصص دار ة ف

ة   (2011 ،أبوعمشة)دراسة  .والخبر

ة عىل أداء صندوق الطالب دار ال إعادة هندسة العمليات  أسلوبالدراسة للتعرف عىل أثر تطبيق  هدفت

طالب وطالبة و تم تمثيل المجتمع مـن 1572بالجامعة السالمية من وجهة نظر الطلبة، وتكون مجتمع الدراسـة مـن 

داد  350حيث تم توز ــــع  ،خـالل العينة الطبقية استبانه عىل الطلبة الذين يسـتفيدون من المنح الداخلية، وتم اسب 

داد )استبانة بنسب 248) ة دار إعادة هندسة العمليات ال  أسلوبان تطبيق  إىل ( وقد اظهرت نتائج الدراسة13.78ة اسب 

تبسيط إجراءات العمل، و تجو د الخدمة المقدمة، وتحسي   صورة  إىل "الهندرة" عىل دائرة صندوق الطالب أدى

  (2010 ،حنون)العاملي   بدائرة صـندوق الطالب. دراسة 
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ي ممارسة العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبدرجة استخدام  إىل التعرف إىل اسةهدفت هذه الدر 
 
ي دار ة ف

 
ة ف

ي محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المدير ن والمديرات
 
 429وقد بلغت عينة الدراسة  ،المدارس الحكومية ف

ي ممارسة العمليات ال دار ل الهندسة ا أسلوبوقد أظهرت نتائج الدراسة ان درجة استخدام  ،مديرا ومديرة
 
ي دار ة ف

 
ة ف

ي محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المدير ن والمديرات كانت مرتفعة جدا 
 
واظهرت أيضا  ،المدارس الحكومية ف

ي درجة استخدام  إىل نتائج الدراسة
 
ي ممارسة دار الهندسة ال  أسلوبانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

 
ة ف

ي محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المدير ن والمديرات تعزر لمتغب  ار دالعمليات ال 
 
ي المدارس الحكومية ف

 
ة ف

 .الجنس ومستوى المدرسة والتخصص

 

 منهج الدراسة: 

ي للتعرف عىل وجهات نظر المدير ن حول درجة استخدام 
ي هذه الدراسة استخدام المنهج الوصق 

 
 أسلوبتم ف

ي تطو ر دار الهندسة ال 
 
ي مدير ة القدسدار العمليات ال ة ف

 
ي المدارس الحكومية الثانو ة ف

 
  .ة ف

 

 مجتمع الدراسة: 

ي مدير ة القدس تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانو ة الحكومية
 
-2021للعام الدراشي   ف

 .مديرا ومديرة 18والبالغ عددهم  2022

 

 عينة الدراسة: 

 
ِّ
نة الد  ( مدير/ة، تم اختيارهم بالطر قة العشوائية البسيطة من أفراد مجتمع الدراسة 12راسة عىل )اشتملت عيِّ

 

ات أفراد العينة  :وصف متغي 

% 66.7% للذكور، ونسبة 33.3( توز ــــع أفراد عينة الدراسة حسب متغب  الجنس أن نسبة 1.3يبي   الجدول )

من بكالور وس. و بي   متغب   عىل% أل 66.7بكالور وس، ونسبة % لل33.3لإلناث. و بي   متغب  المؤهل العلمي أن نسبة 

ة  10% ألكب  من 33.3سنوات، ونسبة  10-5% من 41.7سنوات، ونسبة  5% أقل من 25ة أن نسبة دار ال  الخبر

 سنوات. 

ات الدراسة. 1.3جدول )  (: توز ــــع أفراد عينة الدراسة حسب متغب 

 النسبة المئو ة العدد المستوى المتغي  

 33.3 4 ذكر جنسال

 66.7 8 أنت  

 33.3 4 بكالور وس المؤهل العلمي 

 66.7 8 من بكالور وس أعىل

ة ال   25.0 3 سنوات 5أقل من  ةدار الخي 

 41.7 5 سنوات 10-5من 

 33.3 4 سنوات 10أكب  من 

 :أداة الدراسة

ي تطو ر العمليات دار لهندسة ال ا أسلوبتم استخدام االستبانة كاداة لجمع البيانات حول درجة استخدام 
 
ة ف

ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديراتدار ال 
 
ولقد استعانت الباحثتان باستبانة دراسة  ،ة ف

 .(2010 ،)حنون
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 صدق األداة: 

عرضها عىل قامت الباحثتان بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة ب

ة، حيث وزعت الباحثتان االستبانة عىل عدد من  ف ومجموعة من المحكمي   من ذوي االختصاص والخبر المرسر

، ومدى 
ً
ي فقرات االستبانة من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغو ا

 
. حيث طلب منهم إبداء الرأي ف المحكمي  

فقرات يرونها مناسبة، ووفق هذه المالحظات أو  تعديالتأو  شمول الفقرات للجانب المدروس، وإضافة أي معلومات

 تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية. 

سون لفقرات االستبانة مع الدرجة   بحساب معامل االرتباط بب 
ً
من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضا

ي جميع فقرات االستبانة و دل
 
عىل أن هناك التساق داخىلي بي   الفقرات.  الكلية لألداة، واتضح وجود داللة إحصائية ف

 والجدول التاىلي يبي   ذلك: 

سون ) (:2.3جدول ) ( لمصفوفة ارتباط فقرات لدرجة استخدام Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بب 

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوب
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير دار ة ف

 
  ن والمديراتة ف

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 الحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 الحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 الحصائية

1 0.761** 0.004 13 0.811** 0.001 25 0.760** 0.004 

2 0.896** 0.000 14 0.675* 0.016 26 0.911** 0.000 

3 0.887** 0.000 15 0.906** 0.000 27 0.761** 0.004 

4 0.610* 0.035 16 0.729** 0.007 28 0.726** 0.008 

5 0.901** 0.000 17 0.878** 0.000 29 0.881** 0.000 

6 0.898** 0.000 18 0.725** 0.008 30 0.933** 0.000 

7 0.889** 0.000 19 0.726** 0.008 31 0.726** 0.008 

8 0.812** 0.001 20 0.887** 0.000 32 0.812** 0.001 

9 0.921** 0.000 21 0.759** 0.004 33 0.946** 0.000 

10 0.635* 0.026 22 0.717** 0.009 34 0.651* 0.022 

11 0.876** 0.000 23 0.913** 0.000 35 0.886** 0.000 

12 0.869** 0.000 24 0.714** 0.009    

 0.001** داله احصائية عند 

 ثبات األداة: 

قامت الباحثتان من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات، لمجاالت 

ي تطو ر دار الهندسة ال  أسلوبالدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية لدرجة استخدام 
 
ة ف

ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات ) دار العمليات ال 
 
 إىل (، وهذه النتيجة تشب  0.935ة ف

ي بأغراض الدراسة. والجدول التاىلي يبي   معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية. 
 تمتع هذه االداة بثبات يق 
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 نتائج معامل الثبات للمجاالت  (:3.3جدول )

 عامل الثباتم عدد الفقرات المجاالت 

ي ضوء الهندسة ال 
 
 0.733 5 ةدار التخطيط ف

ي ضوء الهندسة ال 
 
 0.828 5 ةدار التنظيم ف

ي ضوء الهندسة ال 
 
 0.703 5 ةدار التوجيه ف

ي ضوء الهندسة ال 
 
 0.890 5 ةدار المتابعة والتقو م ف

ي ضوء الهندسة ال 
 
 0.835 5 ةدار الرقابة ف

ي ضوء الهندسة ال 
 
 0.772 5 ةر دااالتصال ف

ي ضوء الهندسة ال 
 
 0.786 5 ةدار اتخاذ القرار ف

 0.935 35 الدرجة الكلية 

 

ات الدراسة  :متغي 

ات المستقلة   :المتغي 

.  5من  ،سنوات -  متغب  الجنس وله مستو ان: ذكر وانت 

 من بكالوريس.  أعىلبكالوريس،  ،المؤهل العلمي وله ثالث مستو ات: دبلوم متغب   -

ة -   .اكب  من عرسر سنوات ،سنوات 10-ة: اقل من خمس دار ال  متغب  الخبر

 المتغب  التابع  -

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبدرجة استخدام 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر دار ة ف

 
ة ف

  .المدير ن والمديرات

 الطر قة والجراءات -

ونية عبر تطبيق )قام الباحثتان بتطبيق األداة عىل أفراد عينة 
 Googleالدراسة، من خالل تصميم استمارة الكب 

Forms ونية تخص المدراء وبعد أن اكتملت  ،(، وتم توز ــــع هذه االستمارة بطرقة عشوائية من خالل مجموعات الكب 

بيانات عملية تجميع االستبيانات من أفراد العينة بعد إجابتهم عليها بطر قة صحيحة، تبي   للباحث أن عدد االست

( : ي
ي خضعت للتحليل الحصات 

دة الصالحة والت   ( استبانه. 12المسب 

 

 المعالجة الحصائية -

ها )إعطائها أرقاما معينة(، وذلك تمهيدا لدخال  بعد جمع االستبيانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترمب  

وتحليل البيانات وفقا ألسئلة الدراسة بيانات  جهاز الحاسوب اآلىلي لجراء المعالجات الحصائية المناسبة، إىل بياناتها 

الدراسة، وقد تمت المعالجة الحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة لكل فقرة من 

(، ومعامل ارتباط one way ANOVA(، واختبار تحليل التباين األحادي )t- testفقرات االستبانة، واختبار )ت( )

س  SPSS( )Statistical(، وذلك باستخدام الرزم الحصائية )Cronbach Alphaون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا )بب 

Package For Social Sciences.) 
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 نتائج الدراسة

ي توصلت إليها الباحثتان عن موضوع الدراسة " " درجة استخدام 
تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، الت 

ي تطو ر العمليات ال دار ال الهندسة  أسلوب
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديراتدار ة ف

 
 ة ف

ي تم 
ات من خالل استجابة أفراد العينة عىل أداة الدراسة، وتحليل البيانات الحصائية الت  وبيان أثر كل من المتغب 

 راد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية: الحصول عليها. وحت  يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أف

ي  الدرجة  مدى متوسطها الحساتر

 2.33 -1من  منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 5 - 3.68 عالية

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبما درجة استخدام 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية دار ة ف

 
من وجهة ة ف

 نظر المدير ن والمديرات؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثتان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد 

ي تعبر عن درجة استخدام 
ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبعينة الدراسة عىل مجاالت االستبانة الت 

 
ة دار ة ف

ي المدارس ال
 
 ن وجهة نظر المدير ن والمديرات. ثانو ة الحكومية مف

 أسلوب: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة استخدام (1.4جدول )

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديراتدار ة ف

 
 ة ف

 الرقم
المتوسط  المجاالت 

ي   الحساب 

االنحراف 

 المعياري

النسبة  الدرجة

 المؤ ة

ي ضوء الهندسة ال  2
 
 85.0 عالية 0.51257 4.2500 ةدار التنظيم ف

ي ضوء الهندسة ال  5
 
 84.3 عالية 0.45494 4.2167 ةدار الرقابة ف

ي ضوء الهندسة ال  4
 
 82.7 ةعالي 0.52107 4.1333 ةدار المتابعة والتقو م ف

ي ضوء الهندسة ال  1
 
 81.0 عالية 0.38258 4.0500 ةدار التخطيط ف

ي ضوء الهندسة ال  7
 
 81.0 عالية 0.43589 4.0500 ةدار اتخاذ القرار ف

ي ضوء الهندسة ال  3
 
 76.7 عالية 0.58361 3.8333 ةدار التوجيه ف

ي ضوء الهندسة ال  6
 
 72.7 متوسطة 0.41633 3.6333 ةدار االتصال ف

 80.5 عالية 0.39267 4.0238 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة 

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبالدراسة عىل درجة استخدام 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من دار ة ف

 
ة ف

ي للدرجة الكلية) وجهة نظر  ( وهذا يدل عىل 0.392( وانحراف معياري )4.02المدير ن والمديرات أن المتوسط الحساتر

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبأن درجة استخدام 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر دار ة ف

 
ة ف

 %(.80.5المدير ن والمديرات جاءت بدرجة عالية، وبنسبة مئو ة )

ي تطو ر العمليات ال دار استخدام الهندسة ال  أهمية إىل و عزى ذلك
 
ي المدارس الثانو ة لما لها دار ة ف

 
 أهميةة ف

بو ة ي تطو ر العملية الب 
 
ي تنفيذ العمل ال  ،واقعية وفعالة ف

 
 إىلأو  ،بسبب ادارتهم المركز ة داريواىل امتالكهم الجدية ف

ي وعدم رؤ ة المدر 
ي أدائهمالتحب   الذات 

 
 .اء أوجه النقص ف

ي ضوء الهندسة ال  
 
ي ومقداره ) أعىلة عىل دار ولقد حصل مجال التنظيم ف  إىل (، و عزى ذلك4.50متوسط حساتر

ي الدارة والعمل وأيضا هناك متابعه من قبل الوزارة عىل الخطط
 
ي ضوء  .ومتابعة تنفيذها اهميته ف

 
يليه مجال الرقابة ف
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ي )ة بمتدار الهندسة ال  ي ضوء الهندسة ال 4.21وسط حساتر
 
ي دار (، يليه مجال المتابعة والتقو م ف ة بمتوسط حساتر

ي ضوء الهندسة ال 4.13)
 
ي ضوء الهندسة ال دار (، ومن ثم مجاىلي )التخطيط ف

 
ي دار ة و اتخاذ القرار ف ة( بمتوسط حساتر

ي ضوء الهندسة ال 4.05)
 
ي )دار (، يليه مجال التوجيه ف ة جاء مجال االتصال 3.83ة بمتوسط حساتر ي المرتبة األخب 

 
(، وف

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي )دار ف  (. 3.63ة بمتوسط حساتر

وقامت الباحثتان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل 

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي تعبر عن مجال التخطيط ف

 ة. دار فقرات االستبانة الت 

ي ضوء  (:2.4جدول)
 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال التخطيط ف

 ة. دار الهندسة ال 

 الرقم 
المتوسط  الفقرات

ي   الحساتر

االنحراف 

 المعياري

النسبة  الدرجة

 المؤ ة

ي المدرسة 2
 
نت ف  85.0 ليةعا 0.754 4.25 اسىع الدخال شبكة المعلومات الدولية االنب 

م بالتخطيط للتطو ر من خالل وضع رؤ ة تجسد التصور  5 الب  

 المستقبىلي لتحقيق التطور 

 عالية 0.389 4.17

83.4 

ي المجتمع المدرشي من خالل اطالع  1
 
اعمل عىل نرسر ثقافة التغيب  ف

ي العمل
 
 المعلمي   عىل المستجدات ف

 عالية 0.793 4.08

81.6 

األساسية داخل المدرسة من خالل ترجمة اقدم وصفا دقيقا للعمليات  3

 رسالة المدرسة 

 عالية 0.426 4.00

80.0 

امتلك القدرة عىل التخطيط التنبؤي وفق رؤ ة واضحة المعالم  4

 للمدرسة 

 عالية 0.754 3.75

75.0 

 81.0 عالية 0.38258 4.0500 الدرجة الكلية

بية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسا

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي للدرجة الكلية)دار الدراسة عىل مجال التخطيط ف ( وانحراف معياري 4.05ة أن المتوسط الحساتر

ي ضوء الهندسة ال 0.382)
 
 %(. 81ة جاء بدرجة عالية، وبنسبة مؤ ة )دار ( وهذا يدل عىل أن مستوى التخطيط ف

لباحثتان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات وقامت ا

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي تعبر عن مجال التنظيم ف

  .ةدار االستبانة الت 

ي (: 3.4جدول )
 
ضوء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال التنظيم ف

 ةدار الهندسة ال 

 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

ي   الحساتر

االنحراف 

 المعياري

النسبة  الدرجة

 المؤ ة

ونية من خالل ارسال الكتب المدرسية بالبر د  أسلوباوظف  2 الدارة االلكب 

ي 
وت   االلكب 

 عالية 0.669 4.42

88.4 

 86.6 عالية 0.651 4.33 ة المعلمي   اضع حلوال إجرائية لمعالجة المشكالت المعوقة للتعلم وبمشارك 4

 85.0 عالية 0.754 4.25 فرق العمل لمناقشة وتطو ر العمل داخل المدرسة  أسلوباتبت   3

ي العمل دار التحسي   المستمر لإلجراءات ال  إىل اسىع 1
 
 83.4 عالية 0.389 4.17 ة للتقليل من األخطاء ف

 81.6 عالية 0.793 4.08 وع اليها اعمل عىل ارشفة السجالت بطر قة تسهل الرج 5

 85.0 عالية 0.51257 4.2500 الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة 

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي للدرجة الكلية )دار عىل مجال التنظيم ف ( 0.512( وانحراف معياري )4.25ة أن المتوسط الحساتر

ي ضوء الهندسة ال 
 
 %(.85ة جاء بدرجة عالية، وبنسبة مؤ ة )دار وهذا يدل عىل أن مستوى التنظيم ف

وقامت الباحثتان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات 

ي تعبر عن مجال التوجيه 
ي ضوء الهندسة ال االستبانة الت 

 
 ة. دار ف

ي ضوء  (:4.4جدول )
 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال التوجيه ف

 ةدار الهندسة ال 

 الرقم

المتوسط  الفقرات

ي   الحساب 

االنحراف 

 المعياري

النسبة  الدرجة

 المؤ ة

حل مشكالت التالميذ تنظيم برامج توعو ة ل إىل أوجه المعلمي    3

 تربو ا 

4.08 0.515 
 عالية

81.6 

ادرب المعلمي   عىل مهارات خاصة كحل المشكالت وصنع القرار  4

بوي   الب 

4.00 0.853 
 عالية

80.0 

ي المدرسة مستقبال 2
 
بوي ف  78.4 عالية 0.996 3.92 اجتهد لتوطي   التدر ب الب 

دة من مصادرها الحصول عىل المعرفة الجدي إىل أوجه التالميذ  5

 المتنوعة

3.92 0.793 
 عالية

78.4 

 65.0 متوسطة 1.055 3.25 اعمل عىل تنمية البحث العلمي لدى المعلمي    1

 76.7 عالية 0.58361 3.8333 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة 

ي ضوء الهندسة ال الد
 
ي للدرجة الكلية)دار راسة عىل مجال التوجيه ف ( وانحراف معياري 3.83ة أن المتوسط الحساتر

ي ضوء الهندسة ال 0.583)
 
 %(.76.7ة جاء بدرجة عالية، وبنسبة مؤ ة )دار ( وهذا يدل عىل أن مستوى التوجيه ف

عيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات وقامت الباحثتان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي تعبر عن مجال المتابعة والتقو م ف

 ة. دار االستبانة الت 

ي  (:5.4جدول )
 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال المتابعة والتقو م ف

 ة. دار ضوء الهندسة ال 

 الرقم

المتوسط  لفقراتا

ي   الحساب 

االنحراف 

 المعياري

النسبة  الدرجة

 المؤ ة

ي تسهم  اعلم المعلمي    1
بمعايب  تقو م ادائهم لتعز ز القيم االيجابية الت 

ي تحسي   العمل 
 
 ف

 عالية 0.622 4.25

85.0 

ي المدرسة اطبق 2
 
 85.0 عالية 0.622 4.25 مبادئ التعز ز لالرتقاء بمستوى اداء المعلمي   ف

ي تقو م ادائهم 4
 
 83.4 عالية 0.577 4.17 اوفر للمعلمي   مناخا تعاونيا يساعدهم ف

ي ضوء تقو م االداء 5
 
 83.4 عالية 0.577 4.17 احدد االحتياجات التدر بية للمعلمي   ف

اتبت  اهداف نوعية لتحسي   جودة العمل من خالل تقو م نتاجات  3

 التعلم

 عالية 0.718 3.83

76.6 

 82.7 عالية 0.52107 4.1333 الكليةالدرجة 

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة 

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي للدرجة الكلية )دار الدراسة عىل مجال المتابعة والتقو م ف ( وانحراف 4.13ة أن المتوسط الحساتر
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ي ضوء الهندسة ال ( وه0.521معياري )
 
ة جاء بدرجة عالية، وبنسبة مؤ ة دار ذا يدل عىل أن مستوى المتابعة والتقو م ف

(82.7.)% 

ي الجدول رقم )
 
 ( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية. 5.4كما وتشب  النتائج ف

الدراسة عىل  وقامت الباحثتان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي تعبر عن مجال الرقابة ف

 ة. دار فقرات االستبانة الت 

ي ضوء  (:6.4جدول )
 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال الرقابة ف

 ة. دار الهندسة ال 

 الرقم

المتوسط  الفقرات

ي   الحساتر

االنحراف 

 المعياري

النسبة  الدرجة

 المؤ ة

 90.0 عالية 0.522 4.50 اراقب سب  العمل من حي   الخر لتحقيق جودة االداء 5

ي المدرسة اضبط المخالفات 2
 
 88.4 عالية 0.515 4.42 المسلكيه والعلمية لدى التالميذ ف

 االداء الفعىلي والمعايب   1
ي حال وجود اختالف بي  

 
اتخذ اجراءات تصحيحية ف

 الموضوعه لالداء

 عالية 0.718 4.17

83.4 

اتيجية 4  83.4 عالية 0.577 4.17 اراقب المراحل الزمنية لتطبيق الخطة االسب 

 76.6 عالية 0.577 3.83 وفق الرقابة لتوحيد اجراءات العمل دارياوثق مسار االداء ال  3

 84.3 عالية 0.45494 4.2167 الدرجة الكلية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة  يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي للدرجة الكلية )دار الدراسة عىل مجال الرقابة ف ( وانحراف معياري 4.21ة أن المتوسط الحساتر

ي ضوء الهندسة ال 0.454)
 
 %(.84.3ة )ة جاء بدرجة عالية، وبنسبة مؤ دار ( وهذا يدل عىل أن مستوى الرقابة ف

ي الجدول رقم )
 
  .( أن جميع الفقرات جاءت بدرجة عالية6.4كما وتشب  النتائج ف

وقامت الباحثتان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات 

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي تعبر عن مجال االتصال ف

 ة. دار االستبانة الت 

ي ضوء  (:7.4جدول )
 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال االتصال ف

 ة. دار الهندسة ال 

 الرقم

المتوسط  الفقرات

ي   الحساب 

االنحراف 

 المعياري

النسبة  الدرجة

 المؤ ة

ي متبادل بي   المعلمي   من خالل ز ادة  3
اعمل عىل توفب  حوار مهت 

 مالثقة بأنفسه

 عالية 0.577 4.17

83.4 

 الطلبة انفسهم والمجتمع المحىلي  2
 80.0 عالية 0.739 4.00 اعزز االتصال الفعال بي  

ي المدرسة 1
 
 73.4 متوسطة 0.888 3.67 ادعم االتصال غب  الرسمي من خالل توز ــــع االدوار ف

احات 4 انتقادات بالتغذية أو  احرص عىل تزو د كل من يبدي اي اقب 

 وبشكل مستمرالعكسية 

 متوسطة 0.778 3.67

73.4 

ي المدرسة لتدر ب المجتمع المحىلي عىل  5
 
اخصص لقاءات شهر ة ف

 المهارات الحياتية المختلفة

 متوسطة 0.651 2.67

53.4 

 72.7 متوسطة 0.41633 3.6333 الدرجة الكلية
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عيار ة الستجابات أفراد عينة يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي للدرجة الكلية )دار الدراسة عىل مجال االتصال ف ( وانحراف معياري 3.63ة أن المتوسط الحساتر

ي ضوء الهندسة ال 0.416)
 
 %(.72.7وبنسبة مؤ ة ) ،ة جاء بدرجة متوسطةدار ( وهذا يدل عىل أن مستوى االتصال ف

ي ال
 
 ( فقرات جاءت بدرجة متوسطة. 3( أن فقرتي   جاءتا بدرجة عالية و)7.4جدول رقم )كما وتشب  النتائج ف

وقامت الباحثتان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات 

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي تعبر عن مجال اتخاذ القرار ف

 ة. دار االستبانة الت 

ي ضوء ا (:8.4جدول )
 
لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال اتخاذ القرار ف

 ة. دار الهندسة ال 

 الرقم

المتوسط  الفقرات

ي   الحساب 

االنحراف 

 المعياري

النسبة  الدرجة

 المؤ ة

ي  4
 86.6 يةعال 0.778 4.33 االخر ن بهدف تحديد ما ير دون توصيلة من معلومات إىل اصىع 

بوي 1 ي تدعم القرار الب 
 83.4 عالية 0.577 4.17 اضع االولو ات الت 

ورة لذلك 3 ي القرارات المتخذة اذا دعت الض 
 
 81.6 عالية 0.515 4.08 اعيد النظر ف

 80.0 عالية 0.603 4.00 اتبع الخطوات العلمية لدراسة المشكلة واتخاذ القرار 2

ي وضع خطط المدير ة من  5
 
 73.4 متوسطة 1.155 3.67 مع الرؤساء خالل التواصل المباشر اساهم ف

 81.0 عالية 0.43589 4.0500 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابات أفراد عينة 

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي للدرجة الكلية )ة أن المدار الدراسة عىل مجال اتخاذ القرار ف ( وانحراف معياري 4.05توسط الحساتر

ي ضوء الهندسة ال 0.435)
 
 %(.81ة جاء بدرجة عالية، وبنسبة مؤ ة )دار ( وهذا يدل عىل أن مستوى اتخاذ القرار ف

ي الجدول رقم )
 
 ( فقرات جاءت بدرجة عالية وفقرة واحدة جاءت بدرجة متوسطة. 4( أن )8.4كما وتشب  النتائج ف

 

: الن ي
 
 تائج المتعلقة بالسؤال الثاب

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبهل تختلف متوسطات درجة استخدام 
 
ي المدارس الثانو ة دار ة ف

 
ة ف

ة ال  ، الخبر  ة، المحافظة ؟دار الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات باختالف الجنس، المؤهل العلمي

وجاءت النتائج المتعلقة بهذه الفرضيات عىل  ،ل من خالل الجابة عىل فرضيات الدراسةوتمت الجابة عىل هذا السؤا 

ي 
 :النحو االت 

 نتائج الفرضية األوىل: 

 أسلوب( بي   متوسطات درجة استخدام α ≥ 0.05"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة )

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال 
 
ي دار ة ف

 
المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات تعزى ة ف

 لمتغب  الجنس"

تم فحص األوىل بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة بي   متوسطات 

ي تطو ر العملدار الهندسة ال  أسلوباستجابات أفراد عّينة الدراسة عىل درجة استخدام 
 
ي المدارس دار يات ال ة ف

 
ة ف

 ر ن والمديرات حسب متغب  الجنس. الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدي
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نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة بي   متوسطات استجابات أفراد عّينة الدراسة  (:9.4جدول )

ي تطو ر العمليدار الهندسة ال  أسلوبعىل درجة استخدام 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر دار ات ال ة ف

 
ة ف

 المدير ن والمديرات حسب متغب  الجنس

المتوسط  العدد الجنس المجال

ي   الحساتر

 مستوى الداللة "tقيمة" االنحراف المعياري

ي 
 
التخطيط ف

ضوء الهندسة 

 ةدار ال 

 0.765 0.307 0.28284 4.0000 4 ذكر 

 0.43997 4.0750 8 أنت  

ي 
 
التنظيم ف

ضوء الهندسة 

 ةدار ال 

 0.655 0.460 0.64031 4.3500 4 ذكر 

 0.47809 4.2000 8 أنت  

ي 
 
التوجيه ف

ضوء الهندسة 

 ةدار ال 

 0.468 0.754 0.68069 3.6500 4 ذكر 

 0.55485 3.9250 8 أنت  

المتابعة 

ي 
 
والتقو م ف

ضوء الهندسة 

 ةدار ال 

 0.556 0.609 0.74833 4.0000 4 ذكر 

 0.41404 4.2000 8 أنت  

ي 
 
الرقابة ف

ضوء الهندسة 

 ةدار ال 

 0.499 0.701 0.59722 4.3500 4 ذكر 

 0.39641 4.1500 8 أنت  

ي 
 
االتصال ف

ضوء الهندسة 

 ةدار ال 

 0.647 0.473 0.30000 3.5500 4 ذكر 

 0.47734 3.6750 8 أنت  

اتخاذ القرار 

ي ضوء 
 
ف

الهندسة 

 ةدار ال 

 0.425 0.831 0.25820 3.9000 4 ذكر 

 0.50071 4.1250 8 أنت  

 0.761 0.313 0.38826 3.9714 4 ذكر  الدرجة الكلية

 0.41873 4.0500 8 أنت  

(، أي أنه ال 0.761(، ومستوى الداللة )0.313يتبي   من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )

ي تطو ر دار الهندسة ال  أسلوباستجابات أفراد عّينة الدراسة عىل درجة استخدام توجد فروق بي   متوسطات 
 
ة ف

ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات تعزى لمتغب  الجنس، وكذلك دار العمليات ال 
 
ة ف

التعليمات والقواني   نفسها نهم يتبعون أن أ إىل للمجاالت، وبذلك تم قبول الفرضية األوىل. و مكن تفسب  ذلك

بية والتعليم   .المنصوص عليها من وزارة الب 

 

 

 



Banan Muhammad ALI JAMOUS ; Jamila KASEM & Mohammed SHUIBAT 
 

 
 
 

 
63 

 
Volume 3, Issue 2, June 2022 

 

 نتائج الفرضية الثانية: 

 أسلوب( بي   متوسطات درجة استخدام α ≥ 0.05"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة )

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال 
 
ي المدارس الثانو ة الحكوميةدار ة ف

 
من وجهة نظر المدير ن والمديرات تعزى  ة ف

"  لمتغب  المؤهل العلمي

تم فحص الثانية بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة بي   متوسطات 

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوباستجابات أفراد عّينة الدراسة عىل درجة استخدام 
 
ي دار ة ف

 
المدارس ة ف

 .  الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات حسب متغب  المؤهل العلمي

نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة بي   متوسطات استجابات أفراد عّينة  (:10.4جدول )

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبالدراسة عىل درجة استخدام 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من ر داة ف

 
ة ف

 وجهة نظر المدير ن والمديرات حسب متغب  المؤهل العلمي 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي  المجال

ي   الحساتر

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "tقيمة"

 الداللة

ي ضوء 
 
التخطيط ف

 ةدار الهندسة ال 

 0.123 1.686 0.19149 3.8500 4 بكالور وس

 0.42426 4.1500 8 لور وسمن بكا أعىل

ي ضوء 
 
التنظيم ف

 ةدار الهندسة ال 

 0.002 4.583 0.10000 3.7500 4 بكالور وس

 0.44078 4.5000 8 من بكالور وس أعىل

ي ضوء 
 
التوجيه ف

 ةدار الهندسة ال 

 0.600 0.541 0.20000 3.7000 4 بكالور وس

 0.70912 3.9000 8 من بكالور وس أعىل

ي المتابع
 
ة والتقو م ف

ضوء الهندسة 

 ةدار ال 

 0.196 1.387 0.19149 3.8500 4 بكالور وس

 0.58493 4.2750 8 من بكالور وس أعىل

ي ضوء 
 
الرقابة ف

 ةدار الهندسة ال 

 0.035 2.444 0.20000 3.9000 4 بكالور وس

 0.47132 4.3750 8 من بكالور وس أعىل

ي ضوء 
 
االتصال ف

 ةدار الهندسة ال 

 0.302 1.088 0.25166 3.4500 4 بكالور وس

 0.46522 3.7250 8 من بكالور وس أعىل

ي ضوء 
 
اتخاذ القرار ف

 ةدار الهندسة ال 

 0.281 1.139 0.19149 3.8500 4 بكالور وس

 0.49857 4.1500 8 من بكالور وس أعىل

 0.037 2.492 0.08207 3.7643 4 بكالور وس الدرجة الكلية

 0.42624 4.1536 8 من بكالور وس أعىل

(، أي أنه توجد 0.037(، ومستوى الداللة )2.492يتبي   من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )

ي تطو ر العمليات دار الهندسة ال  أسلوبفروق بي   متوسطات استجابات أفراد عّينة الدراسة عىل درجة استخدام 
 
ة ف

ي المدارس دار ال 
 
، وكذلك لمجاىلي ة ف الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات تعزى لمتغب  المؤهل العلمي

ي ضوء الهندسة ال 
 
ي ضوء الهندسة ال دار )التنظيم ف

 
من  عىلة(، وكانت الفروق لصالح المؤهل العلمي األ دار ة، الرقابة ف

امج الدراسات العليا يز دهم  إىل بكالور وس. وبذلك تم رفض الفرضية الثانية. و مكن تفسب  ذلك ان التحاق المدراء ببر

ي تتضمن هذا الموضوع داريوعيا واطالعا وقدرة عىل التطو ر ال 
 .نتيجة تعرضهم لعدد من المساقات الت 

 نتائج الفرضية الثالثة: 

 بأسلو بي   متوسطات درجة استخدام )α≤0.05"التوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة)

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات تعزى دار ة ف

 
ة ف

ة ال   ة "دار لمتغب  الخبر
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لفحص الفرضية الثالثة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابة أفراد عينة الدراسة 

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال  لوبأسعىل درجة استخدام 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر دار ة ف

 
ة ف

ة ال   ة. دار المدير ن والمديرات يعزى لمتغب  الخبر

 أسلوبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار ة الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة استخدام  (:11.4جدول )

ي تطو ر العمليات ال  ةدار الهندسة ال 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات يعزى دار ف

 
ة ف

ة ال   ةدار لمتغب  الخبر

ة ال  المجال ي  العدد ةدار الخبر  االنحراف المعياري المتوسط الحساتر

ي ضوء الهندسة 
 
التخطيط ف

 ةدار ال 

 0.23094 3.7333 3 سنوات 5أقل من 

 0.36332 4.0800 5 واتسن 10-5من 

 0.41231 4.2500 4 سنوات 10أكب  من 

ي ضوء الهندسة 
 
التنظيم ف

 ةدار ال 

 0.20000 4.0000 3 سنوات 5أقل من 

 0.60663 4.2400 5 سنوات 10-5من 

 0.57446 4.4500 4 سنوات 10أكب  من 

ي ضوء الهندسة 
 
التوجيه ف

 ةدار ال 

 0.20000 3.4000 3 سنوات 5أقل من 

 0.60992 3.7200 5 سنوات 10-5من 

 0.47610 4.3000 4 سنوات 10أكب  من 

ي ضوء 
 
المتابعة والتقو م ف

 ةدار الهندسة ال 

 0.11547 4.0667 3 سنوات 5أقل من 

 0.78230 4.0800 5 سنوات 10-5من 

 0.37859 4.2500 4 سنوات 10أكب  من 

ي ضوء الهندسة 
 
الرقابة ف

 ةدار ال 

 0.11547 3.9333 3 نواتس 5أقل من 

 0.60992 4.2800 5 سنوات 10-5من 

 0.37859 4.3500 4 سنوات 10أكب  من 

ي ضوء الهندسة 
 
االتصال ف

 ةدار ال 

 0.11547 3.4667 3 سنوات 5أقل من 

 0.43359 3.5600 5 سنوات 10-5من 

 0.52599 3.8500 4 سنوات 10أكب  من 

ي ضوء 
 
اتخاذ القرار ف

 ةدار الهندسة ال 

 0.11547 3.9333 3 سنوات 5أقل من 

 0.57619 4.0800 5 سنوات 10-5من 

 0.47610 4.1000 4 سنوات 10أكب  من 

 الدرجة الكلية

 0.10817 3.7905 3 سنوات 5أقل من 

 0.48504 4.0057 5 سنوات 10-5من 

 0.36987 4.2214 4 سنوات 10أكب  من 

ي دار الهندسة ال  أسلوبفروق ظاهر ة بي   متوسطات درجة استخدام ( وجود 11.4يالحظ من الجدول رقم)
 
ة ف

ة ال دار تطو ر العمليات ال  ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات يعزى لمتغب  الخبر
 
ة، دار ة ف

ي الجدول رقم ( كما يظهone way ANOVAوللتحقق من داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي )
 
ر ف

(12.4:) 
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 أسلوبنتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة بي   متوسطات درجة استخدام  (:12.4جدول)

ي تطو ر العمليات ال دار الهندسة ال 
 
ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات يعزى دار ة ف

 
ة ف

ة ال   ةدار لمتغب  الخبر

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحر ة

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

ي ضوء الهندسة 
 
التخطيط ف

 ةدار ال 

 1.829 0.233 2 0.465 بي   المجموعات

 

0.215 

 0.127 9 1.145 داخل المجموعات 

 11 1.610 المجموع 

ي ضوء الهندسة 
 
التنظيم ف

 ةر داال 

 0.616 0.174 2 0.348 بي   المجموعات

 

0.561 

 0.282 9 2.542 داخل المجموعات 

 11 2.890 المجموع 

ي ضوء الهندسة 
 
التوجيه ف

 ةدار ال 

 3.000 0.749 2 1.499 بي   المجموعات

 

0.100 

 0.250 9 2.248 داخل المجموعات 

 11 3.747 المجموع 

ي ض
 
وء المتابعة والتقو م ف

 ةدار الهندسة ال 

 0.127 0.041 2 0.082 بي   المجموعات

 

0.882 

 0.323 9 2.905 داخل المجموعات 

 11 2.987 المجموع 

ي ضوء الهندسة 
 
الرقابة ف

 ةدار ال 

 0.768 0.166 2 0.332 بي   المجموعات

 

0.492 

 0.216 9 1.945 داخل المجموعات 

 11 2.277 المجموع 

ي ضوء الهندسة االتصا
 
ل ف

 ةدار ال 

 0.834 0.149 2 0.298 بي   المجموعات

 

0.465 

 0.179 9 1.609 داخل المجموعات 

 11 1.907 المجموع 

ي ضوء الهندسة 
 
اتخاذ القرار ف

 ةدار ال 

 0.122 0.028 2 0.055 بي   المجموعات

 

0.886 

 0.226 9 2.035 داخل المجموعات 

 11 2.090 المجموع 

 الدرجة الكلية

 1.051 0.161 2 0.321 بي   المجموعات

 

0.389 

 0.153 9 1.375 داخل المجموعات 

 11 1.696 المجموع 

( وهي أكبر من مستوى 0.389( ومستوى الداللة )1.051( أن قيمة ف للدرجة الكلية)12.4يالحظ من الجدول ) 

 بي   متوسطات درجة استخدام ( أي أنه ال توجد فروق دالة α≤0.05الداللة )
ً
ي تطو ر دار الهندسة ال  أسلوبإحصائيا

 
ة ف

ة ال دار العمليات ال  ي المدارس الثانو ة الحكومية من وجهة نظر المدير ن والمديرات يعزى لمتغب  الخبر
 
ة، وكذلك دار ة ف

ك إىل للمجاالت. وبذلك تم قبول الفرضية الثالثة. و مكن تفسب  ذلك ي  بي   المدراء والمديرات وجود قاسم مشب 
 
يتمثل ف

بو ة، وان تقدير الواقع يرتبط أكب   ي تحقيق األهداف الب 
 
ي تتمثل ف

أنهم يحملون الرسالة نفسها واألهداف ذاتها، والت 

ي تحديد الواقع 
 
بسمات الفرد الشخصية، ومهاراته الفكر ة واالجتماعية والذاتية، و كون تأثب  هذه السمات والمهارات ف

ة ال أكب     .ةدار من تأثب  الخبر
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  :التوصيات 

  .ي   ومعلمي   إدار ة للعاملي   كافة من دار نرسر وتعز ز مفهوم إعادة هندسة العمليات ال  -1

ي دار إعادة هندسة العمليات ال  أسلوبالعمل عىل ز ادة االعتماد عىل تكنولوجيا المعلومات الالزمة لدعم  -2
ة الت 

  .هد والتكلفةتقليل الوقت والج إىل تهدف

ي األنظمة ال  .3
 
ة الحديثة والعمل عىل صقل الموظف بالمعرفة الكاملة دار عقد ورش عمل و برامج تدر بية متخصصة ف

  .بمهام عمله ليتمكن من أداء األعمال بكفاءة

 ة بالمدارس. دار .إجراء دراسات مستقبلية وأبحاث بمجال هندسة العمليات ال 4
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  :المراجع

ة عىل أداء صندوق الطالب بالجامعة السالمية دار اثر تطبيق إعادة هندسة العمليات ال  .(2011) .احمد ،أبو عمشة

 .(رسالة ماجستب  غب  منشورة) ،فلسطي    ،غزة ،الجامعة السالمية ،من وجهة نظر الطلبة

ي ي تحسي   األداء ال دار دور إعادة هندسة العمليات ال  .(2015) .عبدهللا ،البحب 
 
ي وزارة الصحة الفلسطينية دارية ف

 
 ،ف

  .(رسالة ماجستب  غب  منشورة)غزة  ،الجامعة السالمية

.إعادة هندسة العمليات. كلية التجـارة، جامعـة عيـن شمس، مجلة الدراسات (2006ممدوح عبدالعز ز. ) ،الرفاعي 

 عىل الموقع والبحوث التجار ة، كلية التجارة جامعة بنها 

....ww-ehewasawmah_t.mae/kaab/m3hwoiahewhuo.wam 

ي  ي البنوك التجار ة  (الهندرة)ة دار دور إعادة هندسة العمليات ال  .( 2020) .محمد ،الزعتر
 
ي تحسي   األداء المؤسسي ف

 
ف

 .(رسالة ماجستب  غب  منشورة)األردن  ،جامعة عجلون الوطنية ،األردنية

ي تطور الفكر التنظيمي خالل مائة عام تنظيم المنظمات .(2002) .مؤ د ،السالم
 
الدار عالم  ،الطبعة األوىل ،دراسة ف

  .الكتاب الحديث

كة كهرباء محافظة اربد ة عىل أداء الموار دار اثر إعادة هندسة العمليات ال  .(2020) .يوسف ،العامر  ي شر
 
 ،د البرسر ة ف

بية والتعليم   .األردن ،وزارة الب 

، راشد محمد. ) - ، سعد مرزوق، الحماىلي ي ي القطاع العام دار إعادة هندسة العمليـات ال ) 2004العتيتر
 
ـة )الهندرة( ف

ي دار عوامل النجاح الحاسمة، كلية العلوم ال 
 األول للجودة، ـة، جامعـة الملـك سعود، المؤتمر الوطت 

ة بي   
ي الفب 

 
 .مايو 17 – 15المنعقد ف

، محمد حسي    ة للنرسر والتوز ــــع.(2008) .العجمي اتيجيات الدارة الذاتية للمدرسة والصف. عمان: دار المسب    .اسب 

  .عمان:دار وائل للنرسر والتوز ــــع،1(. التطو ر التنظيمي أساسيات ومفاهيم حديثة. ط1998) .اللوزي، موش

ي ضوء 2015خالة، نجالء. )الن
 
بية والتعليم بمحافظات غزة ف ي مدير ة الب 

 
ح لتطو ر أداء رؤساء األقسام ف (. تصور مقب 

غزة، فلسطي   )رسالة ماجستب  غب  ،الجامعة االسالمية ،ة الهندرةدار اعادة هندسة العمليات ال  أسلوب

 .(منشورة

ي ممارسة العمليات ال دار ندسة ال اله أسلوبدرجة استخدام  .(2013) .منال ،النظامي 
 
ي دار ة ف

 
ة بالمدارس الحكومية ف

 .(رسالة ماجستب  غب  منشورة)األردن  ،جامعة جرش ،محافظة جرش من وجهة نظر مدير ــها 

، فؤاد احمد ي مض باستخدام مدخل اعادة الهندسة، مجلة  (. تحسي   أداء المدارس الثانو ة العامة2003) .حلمي
 
ف

بية، ال بية المقارنة واالدارة التعليمية، السنة السادسة، العدد )الب   . 293 -219ص (8جمعية المض ة للب 

ي ممارسة العمليات ال دار الهندسة ال  أسلوبدرجة استخدام  .(2010) .نادية ،حنون
 
ي دار ة ف

 
ي المدارس الحكومية ف

 
ة ف

 .فلسطي    ،عة النجاح الوطنيةجام ،محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المدير ن والمديرات

ي المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل الحد دار معوقات تطبيق هندسة العمليات ال  .(2014) .شادي ،ر حان
 
ة ف

  .غزة ،الجامعة السالمية ،منها 
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