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 العاليمتطلبات الهندرة كأحد اليات طريقة تنظيم المجتمع وتدريب العاملين في مؤسسات التعليم  

 م30/4/2022: تاريخ النشرم              1/3/2022: تاريخ إستالم البحث

 :ملخصال
ثرت بشكل كبير علي عمليه التحول المؤسسي وتحقيق أ" 19-كوفيد "زمه أن إ

ولذلك اصبح هناك متطلب جديد  2030اهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤيه المملكة 
" ةات التعليم العالي وذلك بتحقيق ما يسمي ب"الهندر يهدف الي ضرورة اعاده هندسه مؤسس

 في المرحلة القادمة  ةالموارد البشرية" وذلك من خالل تحقيق متطلبات الهندر  ةوخاصه "هندر 
رؤية مستقبلية لتفعيل تحقيق اهداف المؤسسات التعليمية وصوال الي و  وتدريب العاملين

فبعد أن تمكنت عدة منظمات  ،عليم العاليالتدريب لتنمية رأس المال البشري بمؤسسات الت
رة، رائدة من تحقيق نتائج متميزة في عالم التطوير و التحسين المستمر نتيجة إتباع منهج الهند

هذا اتخاذ سارعت منظمات أخرى في مختلف أنحاء العالم و فى مختلف القطاعات إلى 
ولما للهندرة من أثر  ل فيهالتطوير مختلف مجاالت العم توظيفهالجديد و  اإلداري  األسلوب

وتوفر وقًتا ،وفي تحقيق أهدافها مؤسسات التعليم العاليفي تحسين العمليات اإلدارية في 
لديهم  وتحفز العاملين وتنمي الجامعيةوجهًدا للقيادة اإلدارية العليا لرسم استراتيجية للمؤسسة 

تحقيق الهندرة ألهدافها  ويعتبر التدريب احد اليات مواطن القوة ومعالجة مواطن الضعف
على تفجير الطاقات اإلبداعية الكامنة في كل فرد فيهم مما ينعكس  المرجوة ومساعداتهم علي

 وصف واقع متطلبات تحقيق الهندرةفهدفت الدراسة الي  بالضرورة على منظومة التعليم والتعلم
 الي الدراسات الوصفية في ضوء تدريب العاملين وتنتمي هذه الدراسةبمؤسسات التعليم العالي 

 واستخدمت المسح االجتماعي بالعينة.
 ، التدريب.: متطلبات الهندرةالكلمات المفتاحية

Reengineering requirements as one of the mechanisms community 

organization method and train workers in higher education institutions 

Abstract: 

The “Covid-19” crisis has greatly affected the process of 

institutional transformation and the achievement of sustainable 

development goals in light of the Kingdom’s vision 2030. Therefore, 

there is a new requirement aimed at the need to re-engineer higher 

education institutions by achieving what is called “reengineering”, 

especially “reengineering of human resources.” And that is through 

achieving the requirements of reengineering in the next stage, training 

workers, achieving the goals of educational institutions, and reaching a 

future vision for activating training for the development of human 
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capital in higher education institutions. Other organizations around the 

world and in various sectors rushed to take this new management 

method and use it to develop the various fields of work in them, and 

because of the impact of restructuring in improving administrative 

processes in higher education institutions and achieving their goals, it 

saves time and effort for the senior administrative leadership to draw up 

a strategy for the institution. University, motivate employees, develop 

strengths and address weaknesses The creative energies inherent in 

each individual among them, which necessarily reflects on the teaching 

and learning system. The study aimed to describe the reality of the 

requirements for achieving reengineering in higher education 

institutions in the light of the training of workers. This study belongs to 

descriptive studies and used a sample social survey. 

Keywords: Reengineering requirements, training. 
 كله الدراسة.أوال: مش

لقد شهدت األلفية الجديدة الكثير من التحديات المعرفية والتقنية والتغيرات التي 
عصفت بالمجتمعات ومنظماتها وبات تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة في عصر العولمة 
واالنفتاح هدفا ذا قيمه عالية لذا وجدت اإلدارة نفسها من وقت آلخر امام تحديات تفرض 

ا ستغناء عن النظم والمبادئ واألساليب التي تم استخدامها في السابق وكان البد لهعليها اال
من االستجابة لدعوات تطبيق مبادئ اإلدارة المفتوحة والالمركزية وتفويض الصالحيات 
والمشاركة في صنع القرارات وصوال الي درجه المعرفة والمهارة واالحتراف اإلداري. 

 (66، ص.2003)غربي،
فقد شهدت العقود األخيرة من القرن المنصرم وبدايات القرن الحالي اهتمام لذلك 

ما العلوم االجتماعية واإلنسانية بتنمية المنظمة وذلك إلحداث تغييرات ايجابيه في المنظمة ب
يجعلها اكثر قدره علي حل المشكالت وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعليه. )أبو 

 (1،ص.2002النصر،
ضوعات واألساليب اإلدارية الحديثة في عقد التسعينات من القرن العشرين وقد تعددت المو -

ت حيث سيطرة المنافسة العالمية ومعها زاد االهتمام بإدارة الجودة الشاملة وتسابقت المنظما
للحصول على االيزو، وتبنت المنظمات الرائدة عمليات التحالف واالندماج وعمليات اعاده 

 . الهندسة
العالي من األدوات األساسية التي لها تأثير على أداء مؤسساته  ويعد التعليم

وتمكينها من تحقيق أهدافها والتي تسهم في تكوين المجتمع وبلورة مالمحه في الحاضر 
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والمستقبل معًا، ألن مؤسساته تعد من أبرز المؤسسات المجتمعية بموجب األهداف والمهمات 
، 2013ميسون، (لي إحداث التنمية الشاملة للمجتمع.التي ينطلق بها والتي تنتهي بمجملها إ

 (428ص. 
 فالهندرة ُتعد إحدى المداخل الرئيسية للتطوير اإلداري، و التى تختلف عن األساليب
اإلدارية األخرى، و يهدف هذا اإلسلوب إلي الوصول إلى تحسينات جذرية، فى مجال الوقت 

، (236،ص.2013حسين نوعية الخدمة )دبنون ،الالزم لتقديم الخدمة، و تقليل التكاليف، و ت
بنس" ان التغيير ليس سهال حتى بالنسبة لمن يكرسون أنفسهم له وانه من الصعب “ويري 

تناسي السلوكيات التي جعلتنا ناجحين في الماضي فأداره المنظمات الحديثة تتطلب مجموعه 
 (7،ص.2003م. )افندي،مختلفة من المهارات تعتمد على أفكار ومهارات العاملين وقيمه

 ولذلك فأنتقل الحديث من "تسيير االفراد" الي " اداره الموارد البشرية" وصوال الي
(  ولذلك فالهندرة تحقق تغيرات كلية وجذرية في 2،ص.2000)مصطفي، "رأس المال الفكري"

 أساليب العمل ومستويات األداء األكاديمي واإلداري مع تطوير كبير وايجابي في معدالت
األداء وبالتالي تحركت االتجاهات نحو مشاركه العاملين في عمليه التغيير واتخاذ القرار 

 فقد اصبح التدريب في المنظمات نشاطا رئيسيا وجزء مهما وكسر الحدود اإلدارية والتنظيمية
ريب وحظي باهتمام متزايد من قبل االكاديميين والممارسين المهتمين بقضيه الموارد البشرية فتد

 االفراد احد اهم أنواع االستثمار في البشر، واذا كان التدريب مهما للمنظمات فهذا يستدعي
االنطالق من االحتياجات التدريبية وذلك برصد الواقع القائم والمرغوب فيه وتحديد الفجوة 
 وبناء برنامج تدريبي يرتكز علي اهداف تسعي لتحقيق الوضع المرغوب فيه.

 (64،ص.2009)الصيرفي،
م 2030ولقد حظي التدريب في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤيه المملكة 

اهتمام كبير وذلك لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحقيق جوده شامله في كل القطاعات 
والذي استهدف اكساب الموظفين جدارات  ،م2030وهذا ما جاء في البرنامج الوطني للتدريب 

فئات ات اإليجابية في برامج الرؤية وترتيب أولويات برامج التدريب والجديده تتواكب مع التغيير 
المستهدفة ذات األثر األكبر في نجاح برامج الرؤية، وتؤكد علي الدور المحوري للتدريب في 

 تحقيق مستهدفات التنمية.
فيعتبر "التمكين اإلداري للعاملين " من احدث المفاهيم التي تتردد في مجال تطور 

اإلداري بعد ان تحول االهتمام من نموذج منظمه التحكم الي ما يسمي االن بالمنظمة الفكر 
( ومما سبق يظهر ان هناك احتياج هام لتحقيق 36-11،ص ص.2009المميكنه)عدنان،
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م وظهور العديد من 2022اعاده هندسه المؤسسات او ما يسمي بالتغيير المبتكر وخاصه مع 
( 19واالجتماعية والنفسية والمرضية مثل  ازمه )كوفيدالظواهر والتغييرات الحياتية 

ومستجداتها المستمرة والذي احدث عمليه تحول كبيره في عمليه التعليم والتعلم والتدريب 
فاصبح لدينا عمليات الكترونيه ووسائل حديثه ومبتكره لتحقيق اهداف القطاعات المختلفة 

خالل التدريب علي رأس العمل ورأس من ،وظهر هذا واضحا في مؤسسات التعليم العالي
 االزمه بالتعليم االلكتروني واإلدارة عن بعد.

فنجاح المؤسسات التعليمية يعتمد على مستوى جودة الخدمات اإلدارية والتعليمية 
ؤثر وتطورها والتي تقدمها إدارة المؤسسة، مما يؤدى إلى تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية بشكل ي

جاتها ونتاجها، والجامعة من بين المؤسسات التعليمية تقف في موقف على مستوى جودة مخر 
خاص، فهي صانعة الكوادر الوطنية التي تخطط للتنمية وتقودها، وهى العقل المفكر، 
والمكتب االستشاري القومي الذى ال يبخل على بلده في تقديم الخبرات وحل المشكالت وتوجيه 

الجامعات في تاريخ اإلنسانية ومازالت في الكثير من  العمل في مختلف القطاعات، ولقد كانت
البالد مركز إشعاع بل كانت مركزًا أنشئت حوله مدن، وتكونت لخدمته مؤسسات، من هنا 
كان من الالزم تعهد الجامعات بالتطوير المستمر والحرص على تحقيق مستويات من الجودة 

من أجلها أنشئت الجامعة، ولهذا يقع ترضى عنها الشعوب وتضمن لها الوفاء بالرسالة التي 
على عاتق هذه المؤسسات التعليمية تهيئة وتوفير الخدمات التعليمية بمستويات عالية من 

ًا داخل الجودة والقيام باألبحاث العلمية وخدمة المجتمع وال يتأتى ذلك إال بإتباع تطويرًا تنظيم
يق مستوى عالي من األداء. تلك المؤسسات للوصول إلى إدارة للجودة الشاملة وتحق

(والتي هدفت في 2002(وهذا ما هدفت اليه دراسة ارحيم)96-37،ص.ص 2011)الشبلي،
محاوله للتعرف علي نقاط الضعف في نظام التدريب وسير العملية التدريبية ابتداء من تحديد 

 :وتوصلت في اهم نتائجها الياالحتياجات التجريبية وحتي تقويم البرامج والمتابعة 
 يوجد لدي المنظمات المبحوثه خطه استراتيجية شامله لكل المستويات اإلدارية. -
 ال يوجد خطط تدريب طويله المدي في المنظمات حيث كانت الغالبية خطط سنوية. -
 وجود ضعف نسبي في التنسيق بين هذه األنظمة وبين االحتياجات التدريبية. -
 لبرامج التدريبية في تحقيق اهداف المؤسسة.غياب الفهم واالدراك الكبير ألهمية ا -
 وكان أهمها تركيز البرامج التدريبية علي الموضوعات النظرية والبعيدة عن الواقع. -

والتااي هاادفت الااي وصااف العوائااد  (25،ص.2010وأيضااا اشااارت دراسااة)عبد النبااي، 
 وتوصل في النتائج الي: المتوقعة من التدريب علي العمالة والمنشأة
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 ة ان تكون مراكز التدريب مؤهله لضمان فاعليه التدريب ومراقبه األداء.ضرور  -
متابعه المتدربين بشكل دائم للتعرف على مدي استفادة المتدربين من التدريب ومناقشه  -

 نتائجه مع جهات التدريب.
عمل استبيان دوري للتعرف على مدي استفادة المتدربين من التدريب ومناقشه نتائجه مع  -

 ت التدريب مع ضرورة ان يكون التدريب دوريا لتجديد المعلومات لدي المتدرب.جها
ومما سبق يظهر اهميه وضرورة التدريب وخاصه "التدريب علي رأس العمل" اثناء المباشرة  -

" فسيظل هو الركيزة األساسية في كل خطط التنمية 19للعمل وخاصه مع ازمه "كوفيد 
 شرية راس مال بشري والقائم علي تطوير المؤسسات.المستدامة باعتبار الطاقة الب

داع في مؤسسات التعليم العالي يتم تحفيز العاملين بالمؤسسات التعليمية لإلب فبتطبيق الهندرة
في أدائهم والتخلص من كل قيود البيروقراطية والعمل بنظام محدث علي درجه عالية من 

 رورة على منظومة التعليم والتعلم.الجودة ينتج مخرج تعليمي متميز مما ينعكس بالض
فالتدريب وخاصه علي رأس العمل احد أدوات االبداع اإلداري للعاملين باي مؤسسه وخاصه 

دراتها مؤسسات التعليم العالي فهو بكل اشكاله وسيله إلثراء المعرفة البشرية وتنميه مهاراتها وق
ل الزمه الحالية او تسعي بكل االشكاوإيجاد ابداع في العمل وتقديم وسائل حديثه تتوافق مع ا

لتحقيق اهداف المؤسسة واحداث تغيير وتطوير بها وهذا ما جاء به) الخضر، 
حينما هدف للتعرف علي مفاهيم التدريب واالبداع اإلداري وجوده األداء  (13،ص2017

اع وتوصلت الدراسة في اهم نتائجها الي: اهميه تنميه مهارات العمل والتشجيع علي االبد
واالبتكار وتحديد االحتياجات التدريبية وضرورة وضع نظام للحوافز علي االبداع اإلداري 
بالتدريب والتميز في األداء. ونتيجة ألن عملية التطوير محور اهتمام المسئولين والقادة، 

لذلك فعلى اإلدارة المعاصرة أن  ،(2017المنظمات)صالح، وخاصة اإلدارة العليا في جميع
ب اء تلك األساليب اإلدارية المعمول بها بدايات الثورة الصناعية، حيث لم تعد تتناستبحث ور 

كامل للمنظمة بما يتناسب مع  مع مناخ األعمال المعاصر وتنطلق في عملية إعادة بناء
 ( ونتيجة لذلك فقد94،ص.2001معطيات العصر الحالي وأيضا التطورات المستقبلية)عقيلي،

جهة واإلدارية إلى إيجاد أساليب جديدة لعمليات التطوير، والتغيير لموا أدت التطورات التقنية
  التحديات التي تعيشها منظمات اليوم ومنها أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلداري 

 ب)الهندرة( وهو اتجاه جديد في علم اإلدارة يؤدي إلى تغيرات جذرية في أداء المنظمات تتناس
س األداء الحديثة مثل السرعة والجودة والتكلفة. )خنجي، ومتطلبات العصر في ظل مقايي

 (2016ص.
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( وهدفت الي وصف عالقة الهندرة بتطوير 2016دراسة امين) وهذا مااشارت اليه
 اداره الموارد البشرية وتوصلت في اهم نتائجها الي اثبات مساهمه استخدام تقنيه المعلومات

ه الحصول علي المعلومات الخاصة بالموظفين الحديثة في تسيير الموارد البشرية الي سرع
يبها والتأكيد علي اذا ارادت المنظمة التميز الذي تطمح اليه فيجب اداره الموارد البشرية وتدر 

في اطار تحقيق اهداف الهندرة واالستخدام المكثف لتقنيه المعلومات والتي توفر الجهد 
 (255، ص.2004والوقت. )مصطفي،

 إعاادة عملياة ( والتاي هادفت التعارف علاى دور2009عيل قاسم )واكدته دراسة اسما  
المقدماة، وتوصالت  الخدمات جودة تحسين اإلسالمية في الجامعة في اإلدارية العمليات هندسة

 إلاى ياؤدي اإلدارياة العملياات هندساة إعاادة تطبياق أسالوب اساتخدام أن :فاي اهام نتائجهاا الاي
 وجودة الخدمة المقدمة للطالب وأيضا يسااهم ،الميةاإلس الجامعة في التكاليف اإلدارية خفض
 .الجامعة وكليات دوائر مختلف في إنجاز األعمال سرعة في

فتطويااار مؤسساااات التعليااام العالاااي شاااأنه شاااأن تطويااار أياااة مؤسساااة مااان المؤسسااااات 
دعااام ماااات لالتربوياااة الخااارى، يرتكاااز علاااى إحاااداث تغييااارات جوهرياااة وتحدياااث العملياااات والمعلو 
ثقافاااة تعزياااز الو عملياااة اتخااااذ القااارار، ومواكباااة التغيااارات، وزياااادة القااادرة علاااى المنافساااة والبقااااء، 

 ان تطبيااقمابماا يخادم النظارة المساتقبلية والخطاط اإلستراتيجية. ولتحقياق هاذه الهاداف كان الباد 
 ان أهمها الهنادرة.أحاد مداخال التطويار الداري الحدياث، والاذي كان م

ويظهر هنا اهميه مدخل الهندرة ودور التدريب على رأس العمل باالستخدام المكثف 
ة لتقنيه المعلومات والذي حقق تحول في انجاز إجراءات وممارسات عمليات اداه الموارد البشري

ات " والتي أظهرت الطاق19الكترونيا وذلك ظهر جليا مع وجود "االزمه الكورونيه كوفيد 
البشرية المبدعة من أعضاء هيئه التدريس والعاملون في مؤسسات التعليم العالي من خالل 
اداره عمليه التعليم والتعلم وتحقيق أهدافها وتحقيق تغيير واعاده هندسه قوية للمؤسسات. 

  (24، ص.2005فتسعي الهندرة في اجراءاتها الي تحقيق مجموعه من األهداف:)سيد،
ظائف في وظيفة واحدة: وهذا يعني استبدال أداء وظائف متعددة وإسنادها دمج مجموعة و  -1

إلى موظف واحد أو فرق عمل واحدة في حالة تعذر إسناد عدة مهام إلى شخص واحد 
بمهارات عالية، مما يؤدي إلى التقليل من األخطاء واختناقات تأخير العمل وخفض التكاليف 

 يع المسؤوليات.اإلدارية وتكاليف اإلشراف وتسهيل توز 
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العاملون هم من يصنعون القرار: إذ يسمح للعاملين بصناعة القرارات ومن ثم تقليل ـ 2
كما يؤدي إلى تعميق والء العاملين للمؤسسة من خالل جعلهم موضع اهتمام اإلدارة  ،التكلفة

 العليا وبهذا يتحقق مبدأ تمكين العاملين.
ويجعل هذا المبدأ األفراد المسؤولين عن جمع ا دمج عمليات تجميع وتشغيل المعلومات؛ 3

 المعلومات مسؤولين عن تشغيلها أيًضا.
 ا تكامل المركزية والالمركزية في األعمال: وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إذ تتيح4

للمؤسسة التخطيط واإلشراف على اإلدارات والموارد غير المركزية كما لو كانت مركزية، 
ات وشبكات االتصال عن بعد تمكنت من ربط الكثير من الوحدات الالمركزية في فقواعد البيان

مجاالت مختلفة مع االحتفاظ بمرونتها وسرعة استجابتها للفئات المستفيدة. وفي نفس الوقت 
ُتمكن المؤسسة ككل من االستفادة من مزايا المركزية عن طريق ربط جميع تلك اإلدارات 

 والموارد بشبكة واحدة.
تتحول األعمال من مهام بسيطة إلى أعمال مركبة بحيث يترتب عليها مسؤولية مشتركة  ا5

 بين أعضاء فريق العمل.
ا التشجيع على التعليم إضافة إلى التدريب؛ وذلك لتنمية مهارات وقدرات األفراد وتوسيع 6

 .مداركهم
 .ة وبشكل جماعيا تتم مكافأة األفراد وتقسيم نتاج عملهم بناًء على النتائج النهائي7
يد ا تعمل الهندرة على تغيير الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسة؛ بحيث يصبح األداء الج8

 .واالهتمام بالمستفيدين من أولويات العاملين
ا تنفيذ خطوات العمليات بحسب طبيعتها والتخلي عن أسلوب خطوط العمل األمر الذي 9

 ل في وقت واحد.يؤدي إلى انجاز العديد من خطوات العم
ا انجاز العمل في مكانه: بمعنى أن العالقة بين العمليات وتنظيمات العمل بعد هندرتها 11

تبدو مختلفة عن السابق حيث يؤدي نقل العمل من خالل الوحدات التنظيمية المناسبة إلى 
مليات تحسين األداء العام نظًرا ألن معظم العمل في السابق كان مستهلًكا في ضم إجراء الع
نقل و التي تقوم بها الوحدات التنظيمية المستقلة بينما يؤدي األسلوب الجديد المتمثل في توحيد 

العمل إلى الجهات األكثر فعالية إلنجازه إلى االستغناء عن الحاجة إلى ضم أجزاء العمل 
 المشتتة.
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ا بة أكثر توازنً ا خفض مستويات الرقابة والمراجعة: حيث تستهدف الهندرة اتباع أسلوب مراق12
ت من خالل استبدال الخطوات الرقابية الصارمة بأساليب الرقابة الكلية بمعنى النظر في الحاال

 .العامة بداًل من الحاالت الفردية
ا تقليل الحاجة إلى مطابقة المعلومات: حيث تحد الهندرة من عدد جهات االتصال 13

 علومات والحاجة إلى مطابقتها.الخارجية لكل عملية مما يقلل من فرص اختالف الم
ه ولذلك مما سبق يظهر واقع ما تم تنفيذه بالفعل خالل الفترة الحالية من اعاده هندسه وهندر 

مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية وذلك بممارسه العمل اإلداري بإبداع 
دريب علي العمليات العاملين والقيادات واإلدارة في تحقيق اهداف المنظومة ووجود ت

 واإلجراءات علي رأس العمل بشكل مستمر.
 وعليه فنتائج التدريب وتطبيق الهندرة كانت:

تحقيق تغير جذري في األداء يتمثل في تغير أسلوب وأدوات العمل، ويتم ذلك من خالل ـ 1
أحد  تمكن كافة العاملين بالمؤسسة من أداء األعمال الصحيحة والمفيدة أي أنه يتم استخدام

قواعد الفكر اإلبداعي أي أنها تحث العاملين على اإلبداع في أعمالهم والتخلص من قيود 
التكرارية والرقابة والنظر إلى األمور المحيطة بأعمالهم بنظرة شمولية تساعد على تفجير 

 الطاقات اإلبداعية الكامنة.
لمستفيدين من خالل تحديد ا التركيز على العمالء: بتوجيه المؤسسة للتركيز على متطلبات ا2

 احتياجاتهم والعمل على تحقيق رغباتهم.
ا السرعة: تمكين المؤسسة من أداء أعمالها بسرعة عالية، وذلك من خالل توفير المعلومات 3

 المطلوبة التخاذ القرارات وتسهيل عملية الحصول عليها.
ركيز على العمليات ذات ا الجودة: ويتم ذلك من خالل إلغاء العمليات غير الضرورية والت4

القيمة المضافة والتي تحقق جوده األداء وظهر هذا جليا من خالل ممارسات عمادات الجودة 
بالجامعات السعودية وإجراءات استمرار العمل بشكل الكتروني بعد التدريب 

 ( 4-3،ص.ص2013عليه.)إسماعيل،
سلوك المنظمة وقوه وهدفت الي معرفه العالقة بين  Carte(2009) وهذا أشار اليه:

-:اهم نتائجها اليالتمكين للعاملين واهميه المشاركة في صنع القرارات بالمنظمة وجاءت في 
لي عأكدت علي المزيد من المسئولية يولد مزيد من اإلنتاجية والروح المعنوية وااللتزام ويشجع 

 االبتكار واالبداع.
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ام برامج التدريب من الي قياس استخد  )2004Svery,Luks (وقد هدفت دراسة
ان المؤسسات التي تستخدم  :مدخل استراتيجي علي معدالت األداء وظهرت اهم نتائجها في

التدريب من مدخل استراتيجي لديها معدالت(( أداء افضل في مجال اإلنتاجية والقدرة علي 
،ص 1993عبد العال،(وعليه فخطوات اعداد استراتيجية للتدريب كاالتي:  التنافس.
 (280-279ص.
 تحليل استراتيجية المنظمة وما تتضمنه من اهداف ومهام وبرامج.-1
 تحليل ودراسة البيئة الخارجية والداخلية للمنظمة -2
اعداد وصياغة استراتيجية التدريب بما يتناسب مع الظرف الراهن للمنظمة واحتياجاتها -3

 تغييرات مستجده.باإلضافة لمراجعه الخطة االستراتيجية للتدريب عند حدوث أي 
وهذا يظهر واضحا من خالل أحد متطلبات الهندرة داخل المؤسسات فبرنامج الهندرة يجب ان 

 يرتبط بالرؤيا واالهداف االستراتيجية للمؤسسة.
فهدفت الي معرفه  Ahmed ,francis&Zairi,(2007)وهذا ما أكدت عليه دراسة" 

ات اإلدارية في التعليم العالي )دراسة وفحص عوامل النجاح الحاسمة إلعادة هندسه العملي
ه حاله( وتوصلت الدراسة الي ان من العوامل األساسية للنجاح )العمل الجماعي، التدريب، ادار 

 التغيير الفعالة، نظم تكنولوجيا المعلومات، خفض البيروقراطية وزيادة المشاركة(.
سهامات اليات فهدفت الي تحديد ا)2020(كمال  وهو مااشارت اليه أيضا دراسة

الهندرة المؤسسية كمدخل في تطوير أداء منظمات المجتمع المدني وتوصلت في اهم نتائجها 
الي أهمية عقد دورات لتدريب العاملين علي أسلوب الهندرة المؤسسية باإلضافة الي تزويد 

 الجمعيات بالوسائل التكنولوجية الحديثة وتدريب العاملين علي كيفية استخدامها.
فتعتبر الهندرة او اعاده هندسه اإلدارة طريقه جديده للتفكير وتغيير جزري  ولذلك

حيث ) 2011 (للتطوير في معايير األداء الرئيسية كالجودة وجاء مرتبطا بذلك دراسة عون 
هدفت الي التعرف علي اثر الهندرة علي تطوير مخرجات التعليم الجامعي من وجهه نظر 

: ان للهندرة دورا وتوصلت في اهم نتائجها اليلملك سعود خريجات كليه التربية بجامعه ا
ة مباشرا في جوده التعليم الجامعي فتزيد من معدل انتاجيه وكفاءه أعضاء هيئه التدريس فهندر 
 .العمليات اإلدارية تسهم في تبسيط إجراءات العمل في الجامعة واعاده هندسه البحث العلمي

رة يكون على العمليات والعملية مجموعه من ويمكن استنتاج ان التركيز في الهند
األنشطة التي تعالج مدخال او عدد من المداخل للوصول لمحرجات محدده ويعد" التدريب 
على رأس العمل" هو احد عمليات الهندرة لتحقيق متطلباتها المختلفة وهذا ما يجعل هناك 
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هندرة تعمل على احداث تغيير اختالف كبير بين الهندرة وبرامج التطوير المؤسسي األخرى فال
( حينما 2013جزري وليس تعديل محدود. وهذا جاء متفقا أيضا مع وجهه نظر" مصطفي )

أشار للفارق بين الهندرة واداره الجودة الشاملة فاألولي هي نتاج مجهود معين في وقت محدد 
الشاملة فهي تسبق فتنظم الطرق والعمليات لتنساب بسهوله لتحقق التغيير المرغوب اما الجودة 

 مجهودات اعاده الهندسة. 
ن اغلب مشكالت مؤسسات التعليم العالي بسبب ضعف وجود هندسة أفتري الباحثة   

دت إدارية وإيجاد اليات فعالة لتطبيق إعادة للهندسة اإلدارية والمتمثلة في التدريب وقد افا
رية بإدارات رعاية الشباب ( الي تحديد مستوى كفاءة العمليات اإلدا2019زهران ) دراسة 

 ،تحديد مستوى أبعاد كفاءة األداء اإلداري لمقدمي خدمات رعاية الشباب ،بجامعة حلوان
وتوصلت في اهم  ،تحديد متطلبات تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية بجامعة حلوان

جهزة رعاية نتائجها الي أن كلما توافرت متطلبات تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية بأ
الشباب الجامعي تتحقق جودة خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة للشباب 

 ( 23،ص.2015الجامعي)عبدهللا،
ومن هنا يتضح ضرورة توافر مجموعه توجهات لتحقيق اعاده الهندسه"الهندرة" 

ة : درجه التزام اإلدارة العليا بالمنظمالتوجه األولبالتدريب علي راس العمل ومن أهمها: 
 بالتدريب قناعه بأهميته بإحداث تغيير مؤسسي كامل لتحسين الوضع التنافسي للمؤسسة.

داة : وضع أسس تبني عليها الخطة التدريبية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات كأالتوجه الثاني
 لبناء عمليات جديده.

 : وضع مقاييس لألداء وقواعد لتقييمه.التوجه الثالث
 الثقافة التنظيمية وذلك باتجاه العمل بثقافة جديده للعمل.: تغيير التوجه الرابع

( الي العالقة بين استراتيجية التدريب وتحسين 2010) Gomesفقد اشارت دراسة"
القدرة علي التعلم في المؤسسات وتوصلت في اهم نتائجها الي: وجود عالقه ايجابيه بين 

ق العمل والتدوير الوظيفي علي القدرات استراتيجية التدريب المستمر والتدريب القائم علي فر 
التعليمية وأيضا تأثير استراتيجية التدريب علي احداث تغيير في الثقافة التنظيمية للمنظمة. 

( حيث هدفت الي تحديد طبيعة متطلبات 2022وهو مااكدت عليه حديثا دراسة دسوقي )
صلت في اهم نتائجها م وتو 2030تحقيق الهندرة بالمنظمات الحكومية فى ضوء رؤية مصر 

الي ضرورة تدريب العاملين علي تكنولوجيا المعلومات والقيادة والتخطيط االستراتيجي وتنمية 
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قدرتهم في التمكين المهاري لوظائفهم المختلفة داخل المؤسسات كأحد متطلبات تحقيق الهندرة 
 للوصول الي مستوي أداء يحقق األهداف المرجوة.

الدراسات السابقة التي توفرت للباحثة ومن خالل تنوع المجاالت  وباستقراء وتحليل محتوي 
التي تناولها الدارسون للتدريب ومتطلبات الهندرة يمكن ان تتضح مجموعه من المؤشرات 

 أهمها:
 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة:

في رغم اهميه قضية التدريب وارتباطه بالعديد من العوامل التنظيمية والشخصية  -1
ودوره في تحقيق  19المنظمات اال ان التدريب على رأس العمل في ظل جائحه ازمه كوفيد 

تغيير واعاده هندسه للمؤسسات وخاصه التعليم العالي تختلف بشكل كلي عن الدراسات 
  األخرى.

على الرغم مما قدمته الدراسات السابقة من إضافات نوعيه خاصف بمفاهيم التدريب -2
المؤسسات اال ان جميعها تناول التدريب بشكل عام ولم يحدد التدريب في واهميته داخل 
 مرحله معينه.

 تتميز الدراسة الحالية بالتدريب على رأس العمل واهميته مع الظروف المستجدة من اإلدارة-3
 اإللكترونية وتحقيق مؤسسات التعليم العالي أهدافها بهذا النوع من التدريب.

 لتدريب على رأس العمل ودوره في تحقيق متطلبات الهندرة بالمؤسسات.الدراسه تربط بين ا-4
وجد دائما يرتبط مصطلح الهندرة بمتطلباته بالثقافة التنظيمية والتغيير التنظيمي ولكن ال ي-5

 2030دراسات تناولت التدريب على رأس العمل ومتطلبات الهندرة في ضوء رؤية المملكة 
 تجدة.وفي ظل الظروف العالمية المس

 الدراسة تقدم مقترح "وحده تفاعليه افتراضيه لتحقيق الهندرة". -5
 وبالتالي فان اإلضافات المتوقعة من هذه الدراسة تكمن في ما يلي:

 19تقديم صوره لواقع متطلبات الهندرة والتدريب على رأس العمل في ظل ازمه كوفيد  -1
 الي.ودوره في نجاح تطبيق الهندرة بمؤسسات التعليم الع

االنطالق من الميدان حيث بدأت الدراسة من المستفيد األساسي وهو عضو هيئه التدريس  -2
 بدراسة الواقع التدريبي والخروج برؤية مستقبلية لتفعيل التدريب لتنمية رأس المال البشري 

 بمؤسسات التعليم العالي
لين بمؤسسات وبالرغم من تزايد االهتمام في اآلونة األخيرة بضرورة تدريب العام

التعليم العالي من أعضاء هيئه تدريس والقائمين علي عمليه التعليم والتعلم اال ان الباحثة 
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" تم التحول الي النظام االلكتروني بشكل كلي علي 19الحظت ان مع االزمه العالمية "كوفيد 
ط مستوي العالم وخاصه مؤسسات التعليم العالي وذلك لتحقيق اهداف المؤسسات ومع خط

كان والبد التدريب علي اليات العمل االلكتروني من  2030التنمية المستدامة لرؤيه المملكة 
تعليم الكتروني واداره الكترونية بشكل كامل الستيفاء المطلوب وتحقيق األهداف وبالتالي تم 
التدريب بشكل مناسب الكترونيا ولكن بالتدريب علي رأس العمل وهو التدريب في موقع فعلى 

ليس في بيئة محاكاة ولكن هذا النوع من التدريب انتج أيضا قصور في تنفيذ بعض االليات  و
 نتيجة عدم التدريب عليها مسبقا بشكل عملي.

ومن خالل متابعه الباحثة المستمرة واطالعها علي قرارات متخذي القرارات داخل 
ها اء من االزمه والتعافي منالجامعة استنتجت ان هناك "هندرة مؤسسيه" كامله ستتم بعد االنته

فسيتم تغيير مفاهيم اإلدارة والثقافة التنظيمية وستتم عمليه تحول كامله لجميع المؤسسات 
وخاصه ان هناك بعض الجامعات لم تكن مهيئه بشكل كامل لعمليه التحول المفاجئ واصبح 

ه التدريب هناك ضعف لدي البعض من التكيف مع متطلبات العمل الجديدة وبالتالي فقضي
رة علي رأس العمل والتأهيل التدريبي المبكر ضروري جدا لتحقيق الهندرة او اعاده هندسه اإلدا

 بالمؤسسات لتطوير العنصر البشري واطالق الطاقات المبدعة الكامنة.
وبالتالي تنحصر مشكله الدراسة في "دراسة لواقع متطلبات الهندرة كأحد اليات طريقة تنظيم 

 .يب العاملين بمؤسسات التعليم العاليالمجتمع وتدر 
 ثانيا: الموجهات النظرية للدراسة

 علي: تنطلق البحوث االجتماعية من نظريات علميه لتوجيه الباحث وتستند الدراسة الحالية
 (132،ص.2013عبد اللطيف،)– (SWOT) نموذج التحليل الرباعي 

  تي تتعرض لها المنظماتكأداة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ال
قبل وضع الخطة االستراتيجية حتى تتمكن المنظمات من بناء قدراتها وتحديد احتياجاتها 
 واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة لديها من اجل تحقيق أهدافها وتمكينها من بناء قدراتها

 التنظيمية ويتكون النموذج من: 
التعرف على  (W) نواحي الضعفالتعرف على  (S) التعرف على نواحي القوة

ونتيجة لذلك يعتبر هذا النموذج من أهم الموجهات النظرية التي يمكن االستفادة ، (O)الفرص
منه، حيث سيفيد الباحثة في معرفة نواحي القوة وهي قدرات مؤسسات التعليم العالي والتي 

ؤسسات ومساعدتها على يمكن استغاللها لتوفير المتطلبات الالزمة لتحقيق الهندرة بتلك الم
تحقيق التميز تحقيق أهدافها ورفع كفاءة أدائها وتحقيق مستويات عالية من رضا الطالب 
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والمستفيدين منها وتحقيق  الجودة العالية، كذلك معرفة نواحي الضعف في تلك المؤسسات 
في حل التي تحول دون تطويرها و تحسينها و رفع كفاءته فتحديد نواحي القوة والضعف يسهم 

المشكالت التي تواجه تلك المؤسسات و تؤثر على أدائها و كفاءتها و فعاليتها داخل 
المجتمع، حتي نستطيع استغالل الفرص المتاحة لعالج نقاط الضعف ولمواجهه التهديدات 

  الخارجية.
 ويمكن االستفادة من ذلك في دراستنا من خالل التطبيق االتي:

أنه يساعد  S.W.O.T Analysisأو ما يسمى با " إن التحليل الرباعي للمنظمة 
 ًا دقيقاً ليس فقط في تطبيق البرامج ولكن في اختيار االستراتيجية والبدائل المتاحة للتنفيذ اختيار 

يناسب كل منظمة على حدة بناء على مواردها والقدرة على مواجهة المخاطر والتهديدات 
 واالستفادة من الفرص لمجابهة نقاط ضعفها. 

يمكن تحديد نقاط القوة الموجودة بالمؤسسة من قوه بشريه وتنظيميه وتدريبيه وقانونيه   
واداريه وتحديد نقاط الضعف مثل )عدم التأهيل التدريبي ألي مستجدات، ضعف في اليات 

 التنفيذ اإلدارية او ضعف ميزانيه او الخ الخ(
المشكالت وسد أوجه  اما الفرص فهي القدرات اإليجابية والعوامل المتاحة لحل

الضعف وظهر هذا جليا في تفعيل نظام التعليم االلكتروني واإلدارة اإللكترونية مع تداعي 
ازمه" كورونا" باإلضافة لقدرات بشريه علي وعي كامل باألزمة وطرق مواجهتها ووضع خطط 

 استراتيجية وقتيه لتحقيق األهداف المرجوة.
د استقرار المؤسسات والدول فالفرص للتصدي للمخاطر الخارجية والتي تهد

 والمخاطر دائما عوامل خارجيه يتم معالجه الفرص لتالفي الضعف ولمواجهه المخاطر
 نظريه النسق االجتماعي:-2

تفترض هذه النظرية ان المنظمة كيان كلي يحتوي علي انظمه فرعيه تتفاعل مع 
 اجل تحقيق أهدافها وهي:بعضها البعض وتتفاعل مع األنظمة األكبر داخل البيئة من 

 التكامل والتساند بين الوحدات وبعضها البعض.-
 انجاز الهدف او اشباع متطلبات وحدات النسق.-
و االرتباط بالبيئة لتحقيق األهداف. وتنقسم النظرية الي نوعين من االنساق: نسق مفتوح: وه-

 ة.الذي يتفاعل ويؤثر في البيئة ونسق مغلق وهو ال يتفاعل مع البيئ
 ويمكن االستفادة من تلك النظرية بشكل عملي في الدراسة في االتي:
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ان أي تنظيم اجتماعي يجب ان ينظر اليه من خالل مدخالته وعملياته ومخرجاته 
فاألنظمة اإلدارية تتكون من عوامل وعناصر متصلة بشكل مباشر وغير مباشر ولذلك 

العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في فالعملية التدريبية ككل هي نظاما متكامل ما بين 
ال التدريب فالعائد النهائي أيضا من تطبيق "الهندرة" يتمثل في الخدمات التي سوف تقدم مستقب

 بشكل أكثر جوده في األداء وتزويدهم بخطط مستقبليه لمواجهه أي أزمات.
 (135سابق )المرجع الويقترح أن يمارس العمل مع مجتمع المنظمة العمليات التالية

 دراسة الصعوبات التي تواجه العمل المهني بالمنظمة والعمل على حلها. -1
إن المساهمة في تطوير المنظمة ذاتها كي تمكن من التعامل بفاعلية متزايدة مع  -2

 المجتمع والمستفيدين مع خدماتها.
 المساهمة في وضع عالقة متوازية بين الجهاز اإلداري والجهاز المهني بالمنظمة. -3
 عمل بين مختلف أقسام المنظمة لتحسين العالقات وذلك بالتنسيق فيما بينها.ال -4

ل وبناء على ما سبق فإن الباحثة ترى أنه من الممكن االستفادة من نموذج العم
 :مع مجتمع المنظمة في ضوء الدراسة الحالية من خالل العناصر التالية

ا في تقديم الخدمات للعامليين تحديد الصعوبات التي تحول دون ممارسة المنظمة لدوره -1
 في المؤسسات التعليمية. والمستفيدين على كافة المستويات.

تقوم المنظمات بتحقيق مجموعة من التفاعالت داخل الوحدات الداخلية والوحدات  -2
 الخارجية المكونة لها.

ضرورة العمل على التأثير في القرارات الداخلية التي تصدر عن المنظمة لصالح تفعيل  -3
ية األنشطة والخدمات المقدمة للمستفيدين وذلك بتوفير البرامج التدريبية والموارد المال

 واإلمكانات البشرية. 
 التركيز على جوانب القصور داخل المنظمة مع محاوله استثمار جوانب القوة. -4

 فالعمل مع مجتمع المنظمة يتناول بالتحليل والتقييم للعمليات التي تؤديها المنظمة
يلها فيدين ثم تحدد العوامل التنظيمية التي تؤثر سلبًا على تلك العمليات للعمل على تحلللمست

والتقليل من تأثيرها فاإلضافة إلى تحديد العوامل التنظيمية التي تساعد على تنظيم تلك 
 .العمليات وتحقيق اهداف الهندرة في ضوء ممارسه التدريب على رأس العمل

 لية من هذه النظرية فيما يلي: وقد استفادت الدراسة الحا
 ضرورة وجود برامج تدريبية وتخطيط استراتيجي للعمل بكفاءة لتحقيق اهداف الهندرة. -
 التركيز على نواحي القصور في المؤسسات التعليمية في تحقيق الهندرة بمتطلباتها. -
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 االهتمام بضرورة وضع وتنفيذ خطه استراتيجية لتحقيق أهداف الدراسة.  -
 (15،ص.2009)فرعون،Human capital theoryنظريه رأس المال البشري  -3

سعي "شولتز" الي تحويل االنتباه من مجرد االهتمام بالمكونات المادية لرأس المال الي 
االهتمام بالمكونات األقل ماديه وهي رأس المال البشري حيث أشار الي ضرورة اعتبار 

س المال. وبني مفهومه على ثالثة فروض اساسيه مهارات ومعرفه الفرد شكل من أشكال رأ
 وهي:
ي ان النمو االقتصادي الذي ال يمكن تفسيره بالزيادة في المدخالت المادية يرجع أساسا ال -1

 الزيادة في المخزون لرأس المال البشري.
يمكن تفسير االختالفات في نتائج تحقيق األهداف في المؤسسات وفقا لالختالف في  -2

 أس المال البشري المستثمر في االفراد.مقدار ر 
يمكن تحقيق العدالة في الدخل من خالل زيادة نسبه رأس المال البشري الي رأس المال  -3

 التقليدي.
فلقد ركز "شولتز" علي اهميه استثمار رأس المال البشري في التدريب والتعليم عن 

الل الدراسة فنجد ان يمكن بعد لتحقيق التغيير التنظيمي داخل المؤسسات ولذلك ومن خ
 اعتبار الفرد مصدر لتحقيق الميزة التنافسية من خالل تدريبه وتدريبه معرفيا لتحقيق اهداف

اسيه الهندرة بالتغيير واالبداع التنظيمي فيتضمن المدخل االستراتيجي لوظيفة التدريب ركائز اس
ر البشري وهذا بالفعل من التركيز علي اهميه تأثير البيئة والظروف الخارجية على العنص

 " وتغيير كل الخطط التدريبية واإلدارية.COVID-19خالل مستجدات " 
 ثالثًا: تحديد وصياغة مشكلة الدراسة:

ان المؤسسات الناجحة في ظل العولمة والتغيرات المستجدة من تقدم هائل في كل 
الستراتيجيات الحالية " مما يستلزم االمر ضرورة تعديل ا19-المجاالت وأخيرا ازمه" كوفيد

وتبني استراتيجيات جديده  االمر الذي جعل القيادات في المؤسسات التعليمية واإلدارة العليا 
النظر الي اداره الموارد البشرية من منظور استراتيجي وتدريبها علي رأس العمل واالزمه 

تحقيق اهداف لتحقيق اهداف المنظومة في ضوء رؤيه ورساله الجامعة ورؤيه المملكة في 
التنمية المستدامة ولذلك فقد أدت التطورات التقنية واإلدارية الي إيجاد أساليب جديده لعمليات 
التطوير والتغيير لمواجهه التحديات التي تعيشها المؤسسات اليوم ومنها أسلوب " اعاده هندسه 

المنظمات تتناسب مع العمليات االداريه"الهندرة" وهو اتجاه يؤدي الي تغيرات جذريه في أداء 
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"دراسة لواقع متطلبات متطلبات العصر في ظل مقاييس األداء الحديثة مثل الجودة. ومن هنا 
 الهندرة كأحد اليات طريقة تنظيم المجتمع وتدريب العاملين بمؤسسات التعليم العالي.

 رابعا: أهمية الدراسة:
وير قدراتهم وطاقاتهم االهتمام المتزايد بضرورة استثمار رأس المال البشري وتط -1

 وتدريبهم لمواكبه المستجدات العالمية.
ضرورة تسليط الضوء على اعاده هندسه مؤسسات التعليم العالي وخاصه بعد  -2

 " وتغيير الخطط االستراتيجية واستبدالها بخطط اخري. 19-ازمه "كوفيد
ختالف اهتمام الخدمة االجتماعية وطريقة تنظيم المجتمع بالعمل مع المنظمات ال -3

أنواعها ومستوياتها المؤسسية، يحتم على المهنة والطريقة المهنية تجويد الممارسة 
 وتحديد معوقاتها للرقى بمكانة المهنة في المجتمع. 

قد تفيد الدراسة في مساعدة مؤسسات التعليم العالي على تحسين أدائها وتطوير  -4
 خدماتها على كافة المستويات.

 عمل واالزمه وأثره في تحقيق األهداف المرجوة.اهميه التدريب على رأس ال -5
محاوله لفت نظر القيادات والمسئولين ألهمية رسم خطط بوحدات تنفيذيه جديده  -6

 ترتبط بالتدريب علي رأس العمل في وجود ازمه لتحقيق األهداف المطلوبة.
تخصص الباحثة واهتمامها وخبراتها السابقة والحالية فى العمل فى جودة واعتماد  -7

   المؤسسات التعليمية والتخطيط االستراتيجي المؤسسي.
 خامسًا: أهداف الدراسة:

وصف واقع متطلبات تحقيق الهندرة بمؤسسات التعليم العالي في ضوء ممارسه استراتيجية -1
 التدريب علي رأس العمل وذلك من خالل:

 تعليم العالي.صوره تحقيق" القوة البشرية" كأحد متطلبات تحقيق الهندرة بمؤسسات ال-
 صور تحقيق" القوة التنظيمية" كأحد متطلبات تحقيق الهندرة بمؤسسات التعليم العالي.-
 صور تحقيق" القوة التدريبية" كأحد متطلبات تحقيق الهندرة بمؤسسات التعليم العالي.-
 صور تحقيق" القوة القانونية" كأحد متطلبات تحقيق الهندرة بمؤسسات التعليم العالي.-
مستوي ممارسه استراتيجية "التدريب على رأس العمل" وتحقيق الهندرة بمؤسسات التعليم -2

 العالي.
 معوقات "التدريب على رأس العمل" وتحقيق الهندرة بمؤسسات التعليم العالي.-3
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الوصول لرؤية مستقبلية لتفعيل التدريب لتنمية رأس المال البشري بمؤسسات التعليم -5
 العالي.

 يد وصياغة مشكلة الدراسة:سادسا: تحد
 مفهوم التدريب -1
استراتيجية التدريب هي نشاط وجهود منظمه ومخطط لها تهدف لتزويد المشاركين  -

بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تساعدهم علي تحسين أدائهم فهو نظام متكامل من 
 ( 2010المدخالت والعمليات والمخرجات المترابطة والمتداخلة)السامرائي،

ويري الكبيسي انه" نظام من الخطوات والبرامج الهادفة لتعديل السلوك وفقا لمتطلبات 
 ( 13،ص2010المستقبل.)الكبيسي،

 " فهو عمليه يراد بها احداث اثارمعينه في االفراد،اما "التدريب على رأس العمل
ه لتكوين عادات فكري تجعلهم أكثر فعالية ومقدره في أداء أعمالهم الحالية والمستقبلية وذلك
 ( 319،ص2006وعمليه مناسبه واكتساب مهارات ومعارف واتجاهات جديده)الخطيب،

فهو ذلك النوع من التدريب الذي يهدف الي رفع كفاءه العاملين أثناء العمل سواء 
كان التدريب في مكان العمل الفعلي وخالل ساعات العمل اليومي او خارجه والذي يقدم 

فع مؤهلين لتنميه المهارات المختلفة للعاملين وتجديد ما لديهم من معلومات ور  بواسطة مدربين
 ( 27،ص2016كفاءتهم لتحقيق المهام المسندة إليهم علي أكمل وجه)معتز،

فهذا النوع من التدريب، المعروف أيًضا باسم التدريب المهني، هو المنهج األكثر 
منتظمة وتعليمه المهارات الالزمة ألداء هذه  شيوًعا. وبموجب هذا، يتم وضع الفرد في وظيفة

المهام. فلدى التدريب في موقع العمل ميزة وهي المعرفة والخبرة المباشرة في ظل ظروف 
العمل الفعلية. بينما يتعلم المتدرب كيفية أداء وظيفته، ويحد هذا من مشكلة نقل المتدرب ألن 

لتركيز على تقديم الخدمات بأكثر الطرق المتدرب سيتعلم في موقع وموقف العمل. حيث يتم ا
فعالية بداًل من تعلم كيفية أداء الوظيفة. و تشمل أساليب التدريب في موقع العمل على التنقل 
بين الوظائف و التدريب و التعليم أو التدريب المهني أو التدريب خطوة بخطوة ومن مزاياه انه 

رسمي نتيجة حدوث مثال ازمه ما تتطلب  يكون في سياق العمل مباشره وغالبا ما يكون غير
ضرورة التدريب علي اليه معينه لحل المشكلة ولكنه يعتبر اكثر فعالية ألن الموظف يتعلم من 
خالل التجربة واقل تكلفه طبعا ويكون فيه المتدربون متحمسون ويدعم الجانب المعنوي لديهم 

ليه مستمرة منظمه تتم اثناء العمل " هو عمالتدريب بشكل كبير وتري الباحثة مما سبق ان " 
وخاصه اثناء ازمه ما تهدف الي نقل خبرات ومهارات العمل من المسئولين الي االفراد 
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واحداث تغييرات وتطورات ايجابيه في أدائهم المطلوب لتجعلهم اكثر كفاءه وفاعليه وقدره علي 
 تحقيق اهداف المؤسسة.

 سة"مفهوم متطلبات الهندرة" اعاده الهند -2 
لقد أشار قاموس وبستر الي المتطلب علي أنه الشيء الذي يشترط توافره أو يحتاج 

 (20،ص1995اليه، او هو شرط مطلوب)شامبي،
كن أن المتطلبات "تعني تحديد الموارد القائمة او التي يمويري قاموس الخدمة االجتماعية 

ج موارد حتى يمكن تجنب االزدوااتاحتها والبرامج والجهود التعاونية للربط والتنسيق لهذه ال
 ( 53-52،ص ص2008والصراع او التنافس)الربح،

الهندرة بأنها: )إعادة هندسة كاملة للمنظمة في كل عملياتها،  (chase ,2001) وعرف
 chase) وألكثر العاملين فيها إلحداث التغييرات الجذرية المالئمة لمتطلبات األعمال الجديدة(

etal: 2001: 25) 
تعني الباحثة بالمتطلبات في الدراسة الراهنة هو ما يجب توافره من مجموعه الشروط هذا و 

لى واالمكانيات الالزمة لتحقيق اعاده هندسه العمليات اإلدارية)الهندرة( من خالل "التدريب ع
 رأس العمل" وذلك على النحو التالي:

 .يندرة بمؤسسات التعليم العالالمتطلبات المعنية " بالقوة البشرية" كأحد متطلبات تحقيق اله
 .عاليالمتطلبات المعنية "بالقوة التنظيمية" كأحد متطلبات تحقيق الهندرة بمؤسسات التعليم ال -
 .عاليبالقوة التدريبية" كأحد متطلبات تحقيق الهندرة بمؤسسات التعليم ال“المتطلبات المعنية  -
 .عاليلبات تحقيق الهندرة بمؤسسات التعليم البالقوة القانونية" كأحد متط“المتطلبات المعنية  -
ي يمكن اما: الهندرة" او اعاده الهندسة فهو إحدى أنواع التغيير التنظيمي الجذرية الحديثة، الت 

ان تستخدمها جميع أنواع المنظمات، من أجل ادخال تغييرات أساسيه وجذريه على عملياتها 
الهندرة علي عدد من المفاهيم وأساليب وطرق وإجراءات العمل لديها، وتشمل 

 (16،ص2014وهي)شهاب،
تبدأ الهندرة من الصفر أي اننا نكتب ورقه بيضاء لم يكتب فيها أحد من قبل، فهي اعاده -1

 تصميم جذريه.
 ليست الهندرة عمليه ترميم أو اصالح للعمليات القائمة، بل تجديد لها.-2
 الهندرة ثوره للتخلي عن كل ما هو قديم. -3
هندرة ذات طابع عمومي أي يمكن تطبيقها في كافة أنواع العمليات وفي كل أنواع ال-4

 المنظمات أيضا.
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ومن خصائص "الهندرة" انها تركز على العمالء وعلى العمليات اإلدارية ال على األنشطة، 
 (Charles,2007,P 9)وتركز على االستخدام الضروري والملح ألنظمه وتقنيه المعلومات

تناغم وتناسق كافة جهود العاملين بالمؤسسة لتحقيق األهداف الموضوعة من فهي تتطلب 
 خالل السرعة في األداء وجوده المنتج.

 وقد عرفت الهندرة أيضا بأنها الطريقة المفضلة لتطوير األداء في المنظمات بأعاده التفكير
ي ه جوهريه وفائقة فاألساسي واعاده التصميم الجذري للعمليات اإلدارية لتحقيق تحسينات جذري

 (Fraces,2007,p 13معايير األداء الحاسمة )
 ) Robert,2006,p 72.76وتتمثل مبادئ الهندرة في:)

 - استثمار المعلومات الي االعمال الحقيقية التي تنتج المعلومات.
 - اعاده الفكرة بكل األنشطة مهما صغر حجمها من الداخل حتى وصول الخدمة للمستفيدين.

 قطه القرار حيث ينجز العمل.بيان ن-
 استخدام نظم المعلومات الحديثة مع تبني فكره الالمركزية في استخدامها.-
 منح الموظفين السلطة الكافية ألداء مهامهم بكفاءة.-

ير ،فهناك عالقة وثيقة تربط التنظيم اإلداري بالمجتمع الذي يوجد فيه. فالبد أن يرتبط التغي
ضاعه مع التغيير في ظروف المجتمع وأوضاعه، مما يتطلب في ظروف عمل التنظيم وأو 

 اجراء المنظمات لتغيرات داخليه حتى يمكنها التوافق مع الخارج.
 وتري الباحثة ان من اهم عناصر تحقيق الهندرة باستخدام التدريب على رأس العمل:

الستعداد ات واالتصال وااالستراتيجية والتزام وقناعه اإلدارة العليا بالتغيير وتكنولوجيا المعلوم
 للتغيير وتغيير الثقافة التنظيمية.

 .فإعادة الهندسة تتكامل مع الجودة الشاملة باعتبارها أداه مهمه من أدوات التحسين المستمر
إلدارة فيقصد هنا "بالهندرة بمؤسسات التعليم العالي": هي التفكير االبتكاري لقيادات المنظمة ول

تكاملة متسلسله إلعادة التصميم الجذري للعمليات لتحقيق تحسينات العليا من خالل عمليه م
كبيره في األداء داخل مؤسسات التعليم العالي من خالل منظومه تدريبيه قوية إلحداث 

 تغييرات تنظيميه كامله في الهيكل التنظيمي وتحقيق جوده الخدمات المقدمة.
 سابعا: اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 : لدراسةأوال: فروض ا
توجد عالقة طردية دالة إحصائيًا بين التدريب علي رأس الفرض الرئيس للدراسة:  -

 .العمل وتحقيق الهندرة بمؤسسات التعليم العالي
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 ويمكن اختبار هذا الفرض من خالل المؤشرات التالية:
 تحقيق القوة البشرية في مؤسسات التعليم العالي.  .1
 لتعليم العالي. تحقيق القوة التنظيمية في مؤسسات ا .2
 تحقيق القوة التدريبية في مؤسسات التعليم العالي. .3
 تحقيق القوة القانونية في مؤسسات التعليم العالي. .4

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التى تستهدف تقرير خصائص  :ثانيا: نوع الدراسة
ساس مستوى المعلومات مشكلة معينة ودراسة ظروفها المحيطة بها ويتحدد نوع الدراسة على أ

المتوفرة حيث يتركز هدف الدراسة في وصف  واقع متطلبات الهندرة وتدريب العاملين 
 بمؤسسات التعليم العالي.
 المسح االجتماعي وهو منهج لجمع البيانات االجتماعية من خالل ثالثا: المنهج المستخدم:

 (1971,)عبد الباسط مقابالت مقننة أو من خالل استبيانات )استمارة بحث( مقننة
 -وتعتمد هذه الدراسة على المنهج العلمي باستخدام: 

المسح االجتماعي باستخدام العينة لعينة من اعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة  -
 جامعة حلوان-االجتماعية

 : تمثلت أدوات جمع البيانات في:رابعًا: أدوات الدراسة
الهندرة وتدريب العاملين بمؤسسات التعليم  استمارة استبيان حول في وصف  واقع متطلبات

-( من اعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية11العالي، تم عرض االداة على عدد )
 (.%80وتم االعتماد على نسبة اتفاق ال تقل عن ) ،جامعة حلوان

 ثبات االداة: -1
ة لثبات التقديريكرو نباخ( لقيم ا -تم حساب ثبات االداة باستخدام معامل ثبات )الفا

الستمارة استبيان حول وصف واقع متطلبات الهندرة وتدريب العاملين بمؤسسات 
( مفردات من اعضاء هيئة التدريس واعضاء 10التعليم العالي، وذلك لعينة قوامها )

 جامعة حلوان-الجهاز االداري العاملين بكلية الخدمة االجتماعية
 خامسا: مجاالت الدراسة:

جامعة -يتحدد المجال المكاني للدراسة بكلية الخدمة االجتماعية -اني:المجال المك -1
 .حلوان
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وهو تحديد األفراد الذين يكونون مجتمع البحث وما هي خصائصهم  -المجال البشري: -2
 الديموغرافية. وفى هذه الدراسة يتم تحديد المجال البشرى في:

-لية الخدمة االجتماعيةعينة عشوائية من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بك  -1
 مفردة.25جامعة حلوان وعددهم 

 5جامعة حلوان وعددهم -وعينة عشوائية من العاملين بكلية الخدمة االجتماعية -2
 مفرده.

 م.10/1/2022وحتي  م6/11/2021: تم تطبيق الدراسة في الفترة من المجال الزمني. 3
 تم معالجة البيانات من خالل الحاسب اآللي باستخدام :سادسا: أساليب التحليل اإلحصائي

جتماعية، وقد طبقت األساليب ( الحزم اإلحصائية للعلوم االSPSS.V. 17.0برنامج )
 اإلحصائية التالية:

 التكرارات والنسب المئوية. .1
 مجموع االوزان: .2

+  x 2+ ك )إلى حد ما(  x 3المتوسط الحسابي = ك )نعم(  للمقياس الثالثي عن طريق:
 .x 1ك )ال( 

 . الدرجة النسبية لكل عبارة وللمتغير ككل.3
 لمتغير ككل.. المتوسط الوزني المرجح لكل عبارة ول4

 .سابعا: نتائج الدراسة
 30( يوضح خصائص عينة البحث                     ن=  1جدول )

 النسبة التكرار  االستجابة  

 %60 18 ذكر النوع

 %40 12 انثى

 %10 3 معيد الدرجة العلمية

 %13.33 4 مدرس مساعد

 %26.67 8 مدرس  

 %20 6 استاذ مساعد

 %30 9 أستاذ

د سنوات الخبرة في مجال عد

 العمل 

 %10 3 سنوات 3أقل من 

 %30 9 سنوات 6: 3من 

 %33.33 10 سنه 9: 6من 

 %26.67 8 سنوات فأكثر 9

الحصول على دورات تدريبية 

 في مجال التخصص

 %90 27 نعم

 %10 3 ال

عدد الدورات التدريبية التي تم 

 الحصول عليها

 %10 3  3أقل من 

 %23.33 7  6: 3من 

 %26.67 8  9: 6من 
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9  12 40% 

 %86.67 26 منظمات تعليمية الجهة التي نظمت الدورات

 %10 3 هيئات دولية

 %3.33 1 جمعيات أهلية

 ـ ـ هيئات اخرى

 ـ ـ أخرى تذكر

 %100 30 :المجموع

نسااابة (، بينماااا %60أكبااار نسااابة مااان المسااائولين ذكاااور بنسااابة )يوضـــح الجـــدول الســـا ق أن: 
( وتااااارى الباحثاااااة أن هاااااذا قاااااد يرجاااااع إلاااااى الظاااااروف الراهناااااة وممارساااااه العمااااال %40اإلنااااااث )

 االلكتروني من خالل المنازل مما له أثر كبير في االستجابة لمتطلبات العمل.
( يليهااااااا نساااااابه الماااااادرس ب %30امااااااا الدرجااااااة العلميااااااة فكاناااااات نساااااابه األسااااااتاذ بنساااااابه ) 

ذلااااك الاااي ماااادي وعااااي وأدراك ذوي الخباااارة والدرجااااة ( ثااام األسااااتاذ المساااااعد ويرجااااع 26.67%)
 العلمية األعلى في أهميه التدريب والهندرة كأحد استراتيجيات اعاده هندسه المؤسسات.

( وهااي المرتبطااة %33.33( بنساابه )9-6وبالنساابة لعاادد ساانوات الخباارة فكاناات الساانوات ) 
تنظيمااي بأهميااة التاادريب ف باألساااتذة فااي الدرجااة العلميااة وماادي وجااود أدراك وظيفااي واداري و 

 تحقيق اهداف الهندرة ومدي وعيهم بمستجدات الفترة الراهنة.
( مما يجعل لهم درايه %90وبالتالي فنسبه كبيره منهم حصلوا على دورات تدريبيه بنسبه ) 

 جذري.وخبره ومعرفه في التعليم واإلدارة اإللكترونية واليات تحقيق التحول الوظيفي بالتغيير ال
(وهااذا يؤكااد ماادي %86.67ت الجهااة التااي نظماات الاادورات هااي الجهااات التعليميااة بنساابه )وكاناا

 حرص الكلية والجامعة على تقديم دورات تدريبياه مساتمرة لتنفياذها ف اساتيفاء متطلباات الجاودة
ر " فاي التعارف علاي اثا2010احمـد السـامراني والعملية التعليمية وهذا يتفق ماع ماا ورد مان " 

تااادريب علاااي تطاااوير الماااوارد البشااارية فاااي القطااااع الحكاااومي واكاااد علاااي اهمياااه اساااتراتيجيات ال
ن مااالمواظبااة علااي التاادريب ورفااع كفاااءه المتاادربين وربااط العمليااة التدريبيااة بااالواقع حتااي يمكننااا 

 االبتكار ومواكبه المستجدات. 
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ــي ضــوء ممارســه صــو  ــالي ف ــيم الع ــدرة بمؤسســات التعل ــق الهن ــات تحقي ــع متطلب ــا: واق ر ثاني
 التدريب 
( يوضــح صــور التــدريب وتحقيــق )القــوة البشــرية( كأحــد متطلبــات تحقيــق الهنــدرة 2جــدول )

 بمؤسسات التعليم العالي.
 العبارة م

مجموع 

 االوزان

الدرجة 

 النسبية

المتوسط 

 المرجح
 الترتيب

1 

تتم من خالل مدربين بمراكز تدريب 

متخصصة مما يستوجب تفرغ المدرب 

اء العمل لتنميه وتطوير لعمليه التدريب اثن

 قدرات العاملين

85 94.44% 2.83 4 

2 
عمليه مستمرة تحقق للمتدرب عنصري 

 المعرفة والممارسة في وقت واحد
82 91.11% 2.73 7 

3 
تحدث نتيجه لالستجابة لالحتياجات التدريبية 

 الفعلية ألعضاء هيئه التدريس والعاملين
84 93.33% 2.80 5 

4 
زانيه لتطوير أداء تخصص جزء من المي

 العاملين
87 96.66% 2.90 2 

5 

تحرص المنظمة على تحديث المعلومات 

ً للتطور  التدريبية باستمرار للعاملين تبعا

 التكنولوجي. 

83 92.22% 2.76 6 

6 
تهدف لالحتكاك المباشر للعاملين مع بيئة 

 العمل
 مكرر 4 2.83 94.44% 85

7 
ثر من يراعي االهتمام بالجانب العملي اك

 النظري
81 90.00% 2.70 8 

8 
توفر المادة العلمية وقاعده معرفيه لجميع 

 العاملين وأعضاء هيئه التدريس
 مكرر 5 2.80 93.33% 84

 1 2.93 %97.77 88 تدريب علي اعاده التكيف مع اعاده الهندسة  9

10 
وضع خطة استراتيجية للبرامج التدريبية 

 نالتى يحتاجها القيادات والعاملي
86 95.55% 2.86 3 

    845 المجموع

 %93.88 الدرجة النسبية للبعد ككل

 2.81 المتوسط الوزني المرجح للبعد ككل

جاااءت عباااره" تاادريب علااي اعاااده التكيااف مااع اعاااده الهندسااة "  ويوضــح لنــا الجــدول الســا ق:
(يليهااااااااا عباااااااااره" تخصااااااااص جاااااااازء ماااااااان الميزانيااااااااة لتطااااااااوير أداء العاااااااااملين" %97.77بنساااااااابه)
ن" (ثم" وضع خطة استراتيجية للبرامج التدريبية التي يحتاجها القيادات والعاملي%96.66بنسبه)
( وقااد يعكااس ذلااك ماادي اهتمااام مؤسسااات التعلاايم العااالي بالمنظومااة التدريبيااة %95.55بنساابه)

ا للعنصر البشري واالهتمام بالطاقات البشرية بخطط وبرامج استراتيجية متطورة ويارتبط ذلاك بما
" والااااذي اكااااد علااااي اهميااااه المااااورد البشااااري الااااذي يعااااد الركياااازة 2009 دراســــه"فرعون فااااي  جاااااء

 األساسية في اطار اقتصاد المعرفة وضرورة توجيههم بشكل يولد القدرة علي التوجيه الذاتي.



 

 

 

138 

 

 مجلة مستقبل العلوم االجتماعية

Journal Future of social siences 
 2022 إبريل (4جالتاسع )العدد 

ة (  يوضــح صــورالتدريب وتحقيــق) القــوه التنظيميــة( كأحــد متطلبــات تحقيــق الهنــدر 3جــدول )
 ي.بمؤسسات التعليم العال

 العبارة م
مجموع 

 االوزان

الدرجة 

 النسبية

المتوسط 

 المرجح

 الترتيب

 4 2.76 %92.22 83 يوجد اداره تدريبيه مسئوله عن تنسيق البرامج 1

التحديددددد الدددددقيق لالحتياجددددات التدريبيددددة التددددى  2

 يحتاجها المسئولون والعاملون بالمنظمة. 

81 
90.00% 2.70 

5 

ب القيددددادات تدددوفير خبدددراء متخصصدددين لتددددري 3

 والعاملين. 

85 
94.44% 2.83 

3 

وضدع خطددة اسددتراتيجية للبدرامج التدريبيددة التددى  4

 يحتاجها العاملين وأعضاء هيئه التدريس. 

86 
95.55% 2.86 

2 

تددوفير الكددوادر الب ددرية القددادرة علددى اسددتخدام  5

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

87 
96.66% 2.90 

1 

روعات لزيدددادة القددددرات التنسددديق لبدددرامج وم ددد 6

 الب رية داخل المنظمة. 

85 
94.44% 2.83 

 مكرر 3

زيدددادة المهدددارات ا داريدددة والتنظيميدددة والفنيدددة  7

 للقيادات داخل المنظمة. 

86 
95.55% 2.86 

 مكرر 2

    593 المجموع

 %94.12 الدرجة النسبية للبعد ككل

 2.82 المتوسط الوزني المرجح للبعد ككل

جااااءت العبااااره" تاااوفير الكاااوادر البشااارية القاااادرة علاااى اساااتخدام : لجـــدول الســـا قيوضـــح لنـــا ا
( يليهااا" وضااع خطااة اسااتراتيجية للباارامج %96.66تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت." بنساابه )

ء ( ثام" تاوفير خبارا%95.55التدريبية التي يحتاجها العاملين وأعضاء هيئه التادريس. " بنسابه )
( وتعكاااس تلاااك النساااب المرتفعاااة %94.44ياااادات والعااااملين. "بنسااابه )متخصصاااين لتااادريب الق

وياة مدي اهتماام المؤسساة التعليمياة باالقوة التنظيمياة فاي العملياة التدريبياة ومادي وجاود عالقاة ق
 بااين التاادريب علااى رأس العماال وتحقيااق الهناادرة ووجااود تحااول فااي اداره المااوارد البشاارية واهتمااام

 كبير برأس المال البشري.
ة ( يوضـح صـور التـدريب وتحقيق)القـوه التدريبيـة( كأحـد متطلبـات تحقيـق الهنـدر 4دول )ج

 بمؤسسات التعليم العالي.
 العبارة م

مجموع 

 االوزان

الدرجة 

 النسبية

المتوسط 

 المرجح

 الترتيب

تضع المنظمة برنامج تدريبى كامل للعاملين  1

  فادتهم بكل ما هو جديد. 

88 
97.77% 2.93 

2 

يب على كيفية اتخاذ القرار داخل التدر 2

 المنظمة. 

82 
91.11% 2.73 

7 

تتنوع البرامج التدريبية بما يتم ى مع  3

 الظروف التى يمر بها المجتمع. 

84 
93.33% 2.80 

6 

تحرص المنظمة على تدريب العاملين على  4

 جميع الجوانب من مالية وإدارية. 

81 
90.00% 2.70 

8 

 7 2.76 %92.22 83حتياجات التدريبية توازن المنظمة بين اال 5
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 العبارة م
مجموع 

 االوزان

الدرجة 

 النسبية

المتوسط 

 المرجح

 الترتيب

 والواقع العملى. 

تستعين المنظمة باألجهزة الحكومية فى  6

 تدريب العاملين. 

85 
94.44% 2.83 

5 

ترصد المنظمة ميزانية سنوية لتدريب  7

 العاملين بها. 

87 
96.66% 2.90 

3 

تستعين المنظمة بمتخصصين فى جميع  8

 المجاالت لتدريب العاملين. 

89 
98.88% 2.96 

1 

تهتم المنظمة بمعرفة آراء العاملين  9

 باحتياجاتهم التدريبية. 

88 
97.77% 2.93 

 مكرر 2

تسعى المنظمة لتدريب العاملين على كيفية  10

ممارسة الحوكمة بجميع آلياتها للوصول إلى 

 قيادة رشيدة وتحقيق لألهداف المؤسسية. 

86 

95.55% 2.86 

4 

التدريبية مع أهداف المنظمة  تتم ى البرامج 11

 وأهداف العاملين. 

84 
93.33% 2.80 

 مكرر 6

تهتم المنظمة بالحفاظ على كوادرها من  12

 العاملين األكفاء. 

89 
98.88% 2.96 

 مكرر 1

يراعى الفروق الفردية واختالف  13

 التخصصات فى البرامج التدريبية. 

85 
94.44% 2.83 

 مكرر 5

القات التعاونية بين ت جع المنظمة الع 14

 العاملين. 

84 
93.33% 2.80 

 مكرر 6

تحرص المنظمة على أسلوب طريق العمل  15

 فى إنجاز مهامها. 

86 
95.55% 2.86 

 مكرر 4

تهتم المنظمة بتدريب أعضائها على كيفية  16

القيادة الرشيدة للعمل وكيفية التصدى 

 للم كالت التى يتعرض لها مجتمعنا. 

87 

96.66% 2.90 

 مكرر 3

تستعين المنظمة بخبراء فى تزويد العاملين  17

بكيفية ترتيب األولويات فى العمل الميدانى 

 فى إطار من الالمركزية وسيادة للقانون. 

86 

95.55% 2.86 

 مكرر 4

تنتهج المنظمة العدالة والمساواة فى ترشيح  18

 العاملين للبرامج التدريبية. 

88 
97.77% 2.93 

 مكرر 2

قوم المنظمة بتدعيم العاملين األكفاء ت 19

وتحفزيهم فى حالة تطبيقهم للبرامج 

 التدريبية بمنتهى األمانة فى العمل. 

88 

97.77% 2.93 

 مكرر 2

االطالع على كل ما هو حديث فى البرامج  20

التدريبية على جميع المستويات للوصول 

 إلى منظمة على درجة عالية من الكفاءة. 

81 

90.00% 2.70 

 مكرر 8

    1711 المجموع

 %95.05 الدرجة النسبية للبعد ككل

 2.84 المتوسط الوزني المرجح للبعد ككل

"تستعين المنظمة بمتخصصين في جميع المجاالت لتادريب العااملين. : يوضح الجدول السا ق
كل ما ( يليها عباره" تضع المنظمة برنامج تدريبي كامل للعاملين إلفادتهم ب%98.88" بنسبه )

( مااع وجاود تكاارار فااي ترتيااب العباارات والااوزن الماارجح ونالحاا  %97.77هاو جديااد. " بنساابه )
ارتفااااع الاااوزن المااارجح والنساااب المئوياااة للعباااارات واساااتجابات المبحاااوثين ويعكاااس ذلاااك وجاااود 
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     "منظومه تدريبيه تقوم علاي خطاط اساتراتيجية وجاداول زمنياه محادد وهاذا يتوافاق ماع دراساة
Savery&Luks” 

والتااي اكاادت علااى المؤسسااات التااي تسااتخدم التاادريب ماان الماادخل االسااتراتيجي تسااتطيع تغيياار  
 الثقافة التنظيمية واحداث تغيير جذري وزيادة معدالت األداء.

ة ( يوضــح صــور التــدريب وتحقيــق )القــوة القانونيــة( كأحــد متطلبــات تحقيــق الهنــدر 5جـدول )
 بمؤسسات التعليم العالي.

 العبـــارة م
مجموع 
 االوزان

الدرجة 
 النسبية

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

تدعم قوانين مؤسسات التعليم العالي ضرورة  1
 االلتزام بسيادة القانون داخلها. 

86 95.55
% 

2.86 
3 

تساعد تلك القوانين على تطبيق وممارسة الهندرة  2
 بجميع أبعادها. 

89 98.88
% 

2.96 
1 

ضرورة ممارسة اعاده يدعم قانون التعليم العالي  3
 الهندسه داخل المؤسسات التعليميه

87 96.66
% 

2.90 
2 

يؤكد القانون على ضرورة وجود مساءلة  4
 ومحاسبية للمسئولين ب كل مستمر. 

84 93.33
% 

2.80 
5 

تسعى الجهات الواضعة للقانون للتحديث المستمر  5
فى بنوده والتأكيد على ضرورة ممارسة الهندرة 

 مستويات. على جميع ال

85 
94.44

% 
2.83 

4 

يؤكد قانون التعليم العالي على تطبيق العدالة  6
 بجميع مستوياتها داخل المنظمات. 

82 91.11
% 

2.73 
6 

    513 المجموع

 %95.00 الدرجة النسبية للبعد ككل

 2.84 المتوسط الوزني المرجح للبعد ككل

سااعد تلاك القاوانين علاى تطبياق وممارساة جااء فاي الترتياب األول )ت-يوضح الجدول السا ق: 
(، وجااااء فاااي الترتياااب %98.88( ونسااابه )2.96الهنااادرة بجمياااع أبعادهاااا.( بمتوساااط حساااابي )

( الثاني )يدعم قاانون التعلايم العاالي ضارورة ممارساة اعااده الهندساة داخال المؤسساات التعليمياة
 ( %96.66بنسبه )

ن علااااى ضاااارورة وجااااود مساااااءلة ومحاساااابية وجاااااء فااااي نهايااااة الترتيااااب الخااااامس )يؤكااااد القااااانو -
 ( 2.83للمسئولين بشكل مستمر( بمتوسط حسابي )

وقااد يعكااس ذلااك اهميااه القااوانيين وتطبيقهااا داخاال مؤسسااات التعلاايم العااالي والعماال وفااق لقااانون 
يمتلاااك الشااافافية والمحاسااابية لكااال الفئاااات فوجاااود قاااانون يسااااعد علاااى اعااااده هندساااه المؤسساااة 

 دعيمه للهندره داخل المؤسسات.بمنتهي الشفافية وت
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( يوضـح مسـتوي ممارسـه "التـدريب علـي رأس العمـل" وتحقيـق الهنـدرة بمؤسسـات 6جدول )
 التعليم العالي.

 العبـــارة م
مجموع 

 االوزان

الدرجة 

 النسبية

المتوسط 

 المرجح

 الترتيب

التدريب عزز من القدرات والمهارات القياديه  1

ليب العمل وتبسيط للعاملين في عمليه تطوير أسا

 قرارات العمل بما يكفل سرعه تقديم الخدمه

88 
97.77

% 
2.93 

2 

التدريب زاد من القدره علي انجاز المعامالت  2

 اليوميه المختلفه بسرعه

82 91.11

% 
2.73 

8 

. االلتحاق بالتدريب رفع مستوي المعارف  3

والمهارات وزاد من دقه العاملين في انجاز 

 المعامالت.

84 
93.33

% 
2.80 

6 

التدريب عزز من انتماء العاملين للجامعه كجزء  4

 من ثقافتها

83 92.22

% 
2.76 

7 

التدريب مكن العاملين من استخدام األساليب  5

العلميه ورفع قدراتهم علي تنفيذ المهام الموكله 

 بكفاءة

86 
95.55

% 
2.86 

4 

التدريب مكن العاملين من تقديم اراء عمليه يمكن  6

 ا لتحسين العملتطبيقه

81 90.00

% 
2.70 

9 

أسهم التدريب من التقليل من روتين العمل اليومي  7

 والقدرة علي فتح قنوات اتصال جديده

87 96.66

% 
2.90 

3 

اسهم التدريب في تنظيم القوي الب رية في سبيل  8

 الوصول بها الي اعلي انتاجيه ممكنه

89 98.88

% 
2.96 

1 

ليب التقليدية في اسهم في التخلص من األسا 9

ا دارة وتبني سياسه الباب المفتوح لحل 

 الم كالت

88 
97.77

% 
2.93 

 مكرر 2

يمنح التدريب من البدء بالعموميات واالنتهاء  10

 بالجزئيات مع عرض األفكار بنزاهة وموضوعيه

85 94.44

% 
2.83 

5 

يمنح التدريب من القدرة علي معرفه حدود  11

 العمل واالنجاز تصرفاتي ومراقبه نفسي في

84 93.33

% 
2.80 

 مكرر 6

مكني التدريب من القدرة علي االستخدام األمثل  12

للتفكير وتجاوز مرحله النقد والتقييم عند سماع 

 أفكار االخريين

83 
92.22

% 
2.76 

 مكرر 7

يمنح التدريب القدرة علي تبني ثقافه التغيير  13

 المؤسسي

82 91.11

% 
2.73 

 مكرر 8

    1120 المجموع

 %95.72 الدرجة النسبية للبعد ككل

 2.82 المتوسط الوزني المرجح للبعد ككل

 -يوضح الجدول السا ق: 
 مستوي ممارسه "التدريب على رأس العمل" وتحقيق الهندرة بمؤسسات التعليم العالي

جاااء فااي الترتيااب األول )اسااهم التاادريب فااي تنظاايم القااوي البشاارية فااي ساابيل الوصااول بهااا الااي 
وجااء فاي الترتياب الثااني )التادريب عازز مان  ،(%98.99بنسابه مئوياة ) اعلي انتاجياه ممكناه(
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القدرات والمهارات القيادية للعاملين في عمليه تطوير أساليب العمل وتبسايط قارارات العمال بماا 
 (%97.77يكفل سرعه تقديم الخدمة( بنسبه) 

يب ماان القاادرة علااي االسااتخدام األمثاال وجاااء فااي النهايااة الترتيااب الثاااني عشاار )مكنااي التاادر  -
وأخياارا  ،(%92.22للتفكياار وتجاااوز مرحلااه النقااد والتقياايم عنااد سااماع أفكااار االخااريين( بنساابه )

يماااانح التاااادريب القاااادرة علااااي تبنااااي ثقافااااه التغيياااار المؤسسااااي" بنساااابه “الترتيااااب األخياااار بعباااااره 
91.11%. 

ق الهنــدرة بمؤسســات التعلــيم ( يوضــح معوقــات التــدريب علــي راس العمــل وتحقيــ7جــدول ) 
 العالي

 العبـــارة م
مجمو 

 االوزان

الدرجة 

 النسبية

المتوسط 

 المرجح

 الترتيب

صعوبه االتصال والتفاهم نظرا الختالف لغه وميول  1

 وثقافه المدربين االجانب

83 
92.22% 2.76 

6 

افتقاد مواقع العمل للتجهيزات واالمكانيات ووسائل  2

 ه التي تخدم عمليه التدريبالتدريب التكنولوجي

85 
94.44% 2.83 

4 

ضعف الجانب الموضوعي في البرامج التدريبيه  3

 واالعتماد الي حد كبير علي وسيله تدريبيه واحده او

 اكثر وهي المحاضره

87 

96.66% 2.90 

2 

ضعف مواكبه برامج التدريب الحاليه للتطور  4

 الحاصل في مجاالت التدريب في الدول المتقدمه

86 
95.55% 2.86 

3 

سلبيه العاملين الجدد وعدم جديتهم في تلقي  5

 واستيعاب التدريب اثناء العمل والنظر اليه علي انه

 عبء اضافي

84 

93.33% 2.80 

5 

انعدام وضعف الوعي لدي الرؤساء المباشرين  6

باهميه التدريب اثناء العمل في تطوير مهارات 

 العاملين

82 

91.11% 2.73 

7 

قاد بعض الرؤساء المباشرين للخبره والمعرفه في افت 7

مجال العمل والتي تؤهلهم لتولي مهام تدريب 

 العاملين الجدد

81 

90.00% 2.70 

8 

ضعف وجود خطه تدريبيه مستقبليه لالزمات  8

 المجتمعيه 

88 
97.77% 2.93 

1 

    676 المجموع

 %93.88 الدرجة النسبية للبعد ككل

جح للبعد ككلالمتوسط الوزني المر  2.81 

جااء فاي الترتياب األول )ضاعف وجاود خطاه تدريبياه مساتقبليه لالزماات --:يوضح الجدول السـا ق
(، ثاام جاااء الترتيااب الثاااني )ضااعف الجانااب الموضااوعي فااي الباارامج %97.77المجتمعيااة( بنساابه)

( بنسااابه التدريبياااة واالعتمااااد الاااي حاااد كبيااار علاااي وسااايله تدريبياااه واحاااده او اكثااار وهاااي المحاضااارة
(96.66%). 
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وجاااء فااى النهايااة الترتيااب السااابع )صااعوبة االتصااال والتفاااهم نظاارا الخااتالف لغااة وميااول وثقافااه  -
وأخيااارا الترتياااب الثاااامن )افتقااااد بعاااض الرؤسااااء المباشااارين  ،(%92.22بنسااابه) المااادربين األجاناااب(

ن الجااااااادد( للخبااااااارة والمعرفاااااااة فاااااااي مجاااااااال العمااااااال والتاااااااي تاااااااؤهلهم لتاااااااولي مهاااااااام تااااااادريب العااااااااملي
 (.وقد ترجع تلك المعوقات الي وجهات نظر العينة في تقييم المنظومة التدريبية.%90.00بنسبه)
 التـدريب علـي رأس العمـل" و تحقيـق“فـى رأى سـيادتك مـا مـدى تـأثير واقـع ممارسـه ( 8)جدول 

" فــي جميــع القطاعــات وخاصــه 19-الهنــدرة بمؤسســات التعلــيم العــالي فــي ضــوء ا مــه " كوفيــد
 الي.لي، والمؤثرة علي العالم كله في جميع القطاعات وخاصه قطاع التعليم العالتعليم العا

 م
التدريب علي راس العمل وتحقيق الهندرة المؤسسية 

 في ضوء االزمه العالمية

مجموع 

 االوزان

الدرجة 

 النسبية

المتوسط 

 المرجح

 الترتيب

التدريب كان ب كل مسبق مع بدايه ظهور االزمه علي  1

جهة واستمرار العمل االلكتروني لتحقيق كيفيه الموا

 االهداف

80 88.88% 2.66 9 

اتاحه معلومات كافيه عن العمل االلكتروني وكيفيه  2

 االنجاز

85 
94.44% 2.83 

4 

 3 2.86 %95.55 86 ا عالن المستمر عن نتائج ا نجاز ب كل دوري 3

مواكبه المستجدات والتغيرات في ال أن الداخلي  4

 لتعليم العالي مع االزمهلمؤسسات ا

89 
98.88% 2.96 

1 

إشراك العاملين فى صنع واتخاذ القرارات المرتبطة  5

 بالعمل وكيفيه انجازه. 

87 
96.66% 2.90 

2 

 5 2.80 %93.33 84  .االهتمام بم كالت العاملين اثناء العمل ووضع حلول 6

 7 2.73 %91.11 82 التدريب كان مع الم كالت وليس قبلها 7

ه االستجابة الحتياجات العاملين التدريبية اثناء ممارس 8

 العمل ومواجهه م كالت

81 
90.00% 2.70 

8 

توافر خبراء في مجال مواجهه االزمات للتدريب علي  9

 مواجهتها

83 
92.22% 2.76 

6 

حرص المؤسسة على إعداد تقارير دورية عن معدل  10

تاحتها االنجاز فى إطار من ال فافية عن ن اطها وإ

 للجمهور المستهدف. 

86 

95.55% 2.86 

 مكرر 3

وجود برامج تدريبيه عن بعد ت رح وتوضح اول بأول  11

 المطلوب انجازه 

85 
94.44% 2.83 

 مكرر 4

تحرص المنظمة على االستفادة من موارد المؤسسات  12

 التعليمية  األخرى في العملية التدريبية. 

84 
93.33% 2.80 

 مكرر 5

ص على تدريب العاملين على الالمركزية فى الحر 13

العمل وذلك للوصول إلى حلول جديده وأفكار للخروج 

 من االزمه

89 

98.88% 2.96 

 مكرر 1

 االهتمام بالم كالت المجتمعية ومستجداتها والعمل على 14

وضع خطط وبرامج لما تعانى منه الدولة من أزمات 

 للوقوف على أسبابها وحلها.

87 

96.66% 2.90 

 مكرر 2

توافر مصادر علميه الكترونيه للتدريب علي كيفيه أي  15

 م كله اثناء العمل

85 
94.44% 2.83 

 مكرر 4

الحرص الدائم على معرفة أهم ما يعانى منه مجتمعنا ا  16

 لوضع خطط وبرامج تدريبيه مرتبطة به ارتباطاً مباشراً 

 لتجنب إهدار الطاقات واألموال.

82 

91.11% 2.73 

 كررم 7
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التأكيد على أهمية االلتزام باألهداف الرئيسية وهى  17

ء تحقيق التنمية والتغيير لما هو سلبى فى إطار االنتما

 بالدولة ولسياستها.

81 

90.00% 2.70 

 مكرر 8

الحرص على وجود ثقة متبادلة بين المؤسسة والفئه  18

 المستهدفة

86 
95.55% 2.86 

 مكرر 3 

 مكرر 2 2.90 %96.66 87 اوي الفئات المستهدفةوجود آليات لتلقى شك 19

الحرص على االلتزام بالمصلحة العامة دون االنحياز  20

 للمصلحة ال خصية. 

84 
93.33% 2.80 

 مكرر 5

 مكرر 3 2.86 %95.55 86 الجميع تحت القانون دون االنحياز ألحد ما.  21

تفعيل الممارسة الديمقراطية داخل الهيكل التنظيمي  22

 لمؤسسة. ل

82 
91.11% 2.73 

 مكرر 7

 تبنى برامج متكاملة لتنمية الموارد الب رية التطوعية 23

 والوظيفية. 

81 
90.00% 2.70 

 مكرر 8

    1942 المجموع

 %93.81 الدرجة النسبية للبعد ككل

 2.81 المتوسط الوزني المرجح للبعد ككل

التادريب علاي رأس العمال" و تحقياق “ماا مادى تاأثير واقاع ممارساه  -يوضح الجـدول السـا ق: 
" فااي جميااع القطاعااات وخاصااه 19-الهناادرة بمؤسسااات التعلاايم العااالي فااي ضااوء ازمااه " كوفيااد

 -:ليلتعليم العااع االتعليم العالي، والمؤثرة علي العالم كله في جميع القطاعات وخاصه قط
ن علااى الالمركزيااة فااى العماال وذلااك جاااء فااى الترتيااب األول )الحاارص علااى تاادريب العاااملي -

وجااء فاي الترتياب  ،(%98.88للوصول إلاى حلاول جدياده وأفكاار للخاروج مان االزماه( بنسابه )
 .(%96.66الثاني )وجود آليات لتلقى شكاوي الفئات المستهدفة(بنسبه)

وجاااااء فااااى نهايااااة الترتيااااب الثاااااني والعشاااارين )تفعياااال الممارسااااة الديمقراطيااااة داخاااال الهيكاااال  -
وأخيارا الترتياب الثالاث والعشارين )تبناى بارامج متكاملاة  ،(%91.11نظيمي للمؤسساة( بنسابه)الت

 .(%90.00لتنمية الموارد البشرية التطوعية والوظيفية.( بنسبه )
وبااالنظر للجاادول نجااد أن نتائجااه تشااير إلااى أن المتوسااط العااام مااا ماادى تااأثير واقااع ممارسااه  -
-لهندرة بمؤسسات التعليم العالي فاي ضاوء ازماه " كوفيادالتدريب علي رأس العمل" و تحقيق ا“

" في جميع القطاعات وخاصه التعليم العالي، والمؤثرة علي العالم كله في جميع القطاعاات 19
 (.2.81وخاصه قطاع التعليم العالي بلغ )

ــائج العامــة للدراســة ــة ان: النت ــراءه الجــداول الســابقة تجــد الباحث ارنااه ماان خااالل مق: وبعــد ق
رب رجة النسبية للمتطلبات ال اربعاه نجاد ان نسابتهم المئوياة ووزنهام المارجح للبعاد ككال تتقااالد

وترجاااع الباحثاااة هاااذا  2.84-2.81بشاااكل مرتفاااع فاااي النسااابة والاااوزن المااارجح الاااذي تاااراوح باااين 
التقاااارب الاااي مااادي البااااب عيناااه البحاااث بمتطلباااات الهنااادرة ومفهومهاااا فاااي العماااوم ومتطلباتهاااا 

 .اداره االزمه في التحول التعليميظومه تدريبيه بالمؤسسة استطاعت وخاصه بوجود من
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وتبااين وجااود وعااي بأهميااة التاادريب كونااه نشااااط مهاام وجاااد يسااتهدف االحتكاااك المباشاار ببيئاااة 
رة وواقع العمل باإلضافة الي تعتبر برامج التدريب علي رأس العمل احد اهم اليات تحقيق الهناد

 سات التعليم العاالي فتكفال تاوارث الخبارات والمهاارات مماا لهاا اثار إيجاابي فاي تنمياهداخل مؤس
األجهازة اإلدارياة فهاي عملياه مساتمرة تحقاق للمتادرب عنصاري المعرفاة والممارساة فاي ان واحاد 
باإلضافة الي أظهرت النتائج وجود بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق الهنادرة بمتطلباتهاا 

الل "التاادريب علااي رأس العماال" فالتاادريب علااي رأس العماال وفااي ظاال االزمااه المااذكورة ماان خاا
بالفعل ادي الي تحسن كبير في مهارات تنظيم القاوي البشارية والوصاول بهاا الاي اعلاي انتاجياه 
فبالفعااال تطبياااق الهنااادرة بمتطلباتهاااا فاااي مؤسساااات التعلااايم العاااالي  مااان خاااالل تحساااين منظوماااه 

الياااات المنظوماااة التدريبياااة اعطاااي للعمااال مزياااد مااان الفاعلياااة التااادريب علاااي راس العمااال كأحاااد 
وسااوف ينااتج لنااا ادارت جديااده وهناادره جديااده بقاادرات بشااريه قويااه تاام اعاادادها فااي ظاال االزمااه 
بشكل راقي وفعال. وكان هذا من خالل صور االستراتيجية مان خاالل القاوي المختلفاة ومان ثام 

 يتم قبول فروض الدراسة وصحتها.
ؤسسـات ة ان هناك رؤية مستقبلية لتفعيل التدريب لتنميـة رأس المـال البشـري بموتري الباحث

  وذلك من خالل:: التعليم العالي
ة  انطالقا من الهدف الذي تسعي اليه الدراسة فانها تستهدف إيجاد خطاة مساتقبليهدف الرؤية: 

نظيمااي فااي ظاال لتفعياال التاادريب  داخاال مؤسسااات التعلاايم العااالي وذلااك لاادعم ثقافااه التغيياار الت
االزمات وإيجاد نمط فعال مان االباداع الفكاري فاي العمال وتشاكيل اتجاهاات جدياده الاي التأهيال 

 التدريبي المستقبلي لمواجهه أي تحديات.
كاال مااا تاام عرضااه ماان اطاار مرجعااي عاان التاادريب باإلضااافة الااي  المنطلقــات النظريــة للرؤيــة:

 مؤسسات بشكل الكتروني فعال.فاعليات اإلدارة العليا والقيادات في اداره ال
ماافاااااادت باااااه الدراساااااات والبحاااااوث التاااااي أجريااااات ومرتبطاااااة بااااااإلدارة اإللكترونياااااة او التعلااااايم  -

 االلكتروني اثنا جائحه كورونا.
 نتائج الدراسات والبحوث المرتبطة بالتحديات الفكرية في ظل االزمات والجامعات ودورهاا فاي-

مؤسسااات الدولااة وخاصااه التعلاايم العااالي فااي التعاماال مااع تعزيااز االنتماااء الااوطني وماادي تكاماال 
 ازمه كورونا وتحقيق اهداف المرحلة.

  أسس تحقيق الهندرة بمؤسسات التعليم العالي:
ة التاادريب التااأهيلي: وهااو تأهياال الفاارد للقيااام بوظيفااه ارفااع ماان وظيفتااه الحاليااة وذلااك للتهيئاا-1

 المطلوبة ألي أزمات او مهام جديده.
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كنولوجيا في تحقيق الهندرة وذلك من خالل توفير بيئة الكترونياه علاى أساس قوياه تطبيق الت-2
 وفي ضوء التجارب السابقة في اداره االزمه.

متابعااه التغيياار االسااتراتيجي: وذلااك ماان خااالل وجااود اداره او مساائولين عاان تقياايم ومتابعااه -3
 رونية بالمؤسسة.العناصر المستهدفة للتغيير ومتابعه خطوات اعاده الهندسة اإللكت

تعزيااز رأس المااال البشااري ماان خااالل التنافسااية فااي مشااروعات قابلااه للتنفيااذ فااي ضااوء رؤيااه -4
 المملكة.

 لين.اداره الموارد البشرية بإدارة المعرفة: فإدارة المعرفة تعزز من التعلم والمرونة للعام-5
ل عملهام الاي التركياز تغير دور قيادات الموارد البشرية في المؤسسة: وذلك مان خاالل تحاو -6

 علي التعلم والخطط االستراتيجية للمؤسسة.
االباااداع واالبتكاااار الفكاااري المؤسساااي: وذلاااك بوضاااع نظاااام مااان اإلدارة العلياااا يااادعم االبتكاااار -7

 المؤسسي لتحقيق األهداف بفاعليه اكبر وذلك من خالل النظام االفتراضي.
ياااز دائماااا علاااي أخطااااء المرحلاااة الحالياااة اعاااداد فتاااره زمنياااه محااادده لتحقياااق األهاااداف والترك-8

 الكترونيا لتالفيها مستقبال.
اهميااااه ترساااايخ عقيااااده تحقيااااق الهناااادرة باالسااااتثمار فااااي راس المااااال البشااااري واداره المعرفااااة -9

 اإللكترونية.
 :المراجع العربية

 : اداره الموارد البشرية، منشورات جامعه منثوري، قسنطينه.)2003(علي،غربي -
(: فااارق العمااال الناجحاااة" البنااااء والنماااو واإلدارة إلنجااااز 2002النصااار، مااادحت )محماااد أباااو  -

 المهام بشكل افضل واسهل،القاهره،المجموعة العربية للتدريب والنشر.
(: دور الهنااادرة فاااى تحساااين أداء جامعاااة سااارت "دراساااة ميدانياااة علاااي 2018محماااد )،دبنون  -

كلياة  ،دراساات االقتصاادية "جامعاة سارتمجلاة ال ،بحث منشور ،الكليات التابعة لجامعة سرت"
 .يناير ،1عدد  ،1مجلد  ،االقتصاد

(:تمكااااااين العاااااااملين "ماااااادخل للتحسااااااين والتطااااااوير المسااااااتمر"، 2003عطيااااااه حسااااااين افناااااادي)-
 القاهره،المؤسسه العربية للتنمية االداريه.

تحاااااااديات وطموحاااااااات فاااااااي القااااااارن “(:الماااااااوارد البشااااااارية العربياااااااة، 2000احماااااااد مصاااااااطفي)-
 المنظمه العربية للتنمية اإلدارية، العدد الثالثون.الجديد"،

المااادربون والمتااادربون وأسااااليب التااادريب"، دار “(: التااادريب اإلداري 2009 (محماااد الصااايرفي-
 المناهج للنشر والتوزيع.
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(: درجاااااه ممارساااااه التمكاااااين اإلداري لااااادي العااااااملين فاااااي جامعاااااه 2009االباااااراهيم، عااااادنان) -
 .32اث، جامعه دمشق، العدد اليرموك، األردن، مجله أبح

(: استراتيجية تحسين وتطاوير األداء المؤسساة للجامعاات 2012الشبلي، هيثم وعمر،حسين) -
 م.2011، 35العربية، نموذج مقترح لضمان الجودة اإلدارية، مجلة العلوم اإلنسانية، عدد 

رسااااااله (: واقاااااع التااااادريب اإلداري فاااااي القطااااااعين العاااااام والخااااااص، 2002ارحااااايم، سوسااااان) -
 ماجستير غير منشوره، جامعه اليرموك،األردن.

 (: العوائااد المتوقعااة ماان التاادريب علااي العمالااة والمنشااأه،كليه االقتصاااد2015محمااد)،عبدهللا -
 والعلوم السياسية، جامعه القاهره،مايو.

الاااادور الوساااايط لإلبااااداع اإلداري فااااي العالقااااة بااااين التاااادريب وجااااوده  :(2017ياسااااين)،صالح -
بالتطبيق علي الصندوق القاومي لإلمادادات الطبيه،رسااله ماجساتير غيار منشاوره، كلياه  األداء:

 الدراسات العليا،السودان.
مااااااااااااااادخل الاااااااااااااااي المنهجياااااااااااااااة المتكاملاااااااااااااااة إلدارة الجاااااااااااااااودة  :(2001عقيلاااااااااااااااي، عمااااااااااااااارو) -

 .1الشاملة ،عمان،داروائل للنشر،ط
 رية: دراسااة ميدانيااه بالبنااك(: عالقااه الهناادرة بتطااوير اداره المااوارد البشاا2016امااين، محمااد) -

 التسيير والعلوم التجاريه.’ الوطني الجزائري، معهد العلوم االقتصادية
تحسين جودة الخدمة في الجامعات الفلسطينية عبر إعاادة هندساة  :(2010قاسم، إسماعيل) -

رسااااااالة ماجيسااااااتير غياااااار  ،العمليااااااات اإلداريااااااة "الهناااااادرة" دراسااااااة حالااااااة: الجامعااااااة اإلساااااااالمية
 .كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة،رةمنشو 
(:اليات الهندرة المؤسسية كمادخل لتطاوير أداء منظماات المجتماع المادني 2020كمال،منال) -

مااااااان منظاااااااور طريقاااااااة تنظااااااايم المجتمع،مجلاااااااة دراساااااااات فاااااااي الخدماااااااة االجتماعياااااااة والعلاااااااوم 
 يوليو. 2،م  51اإلنسانية ،ع

 .اخبار الخليج سبتمبر الهندرة"، جريدة“ظومه (: خصائص واهداف من2016زكريا ),خنجي  -
 (: اداره الموارد البشريه،االداره العصرية لرأس المال الفكري، لقاهره.2004احمد)،مصطفي -
مفهوم الهنااادرة، جمعياااه اداره االعماااال العربيه،عااادد :(: هنااادره المكاتاااب2005حجااااج، سااايد) -

110. 
رجااات التعلاايم الجااامعي ماان وجهااة نظاار (: أثاار الهناادرة علااى تطااوير مخ2011عااون، وفاااء) -

خريجاااات كلياااة التربياااة بجامعاااة الملاااك ساااعود، بحاااث منشاااور بماااؤتمر تعلااايم المااارأة الساااعودية، 
 جامعة محمد بن سعود. ،السعودية
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(:" الهنااااادرة" رؤياااااه تأصااااايليه تشاااااغيليه، اتحااااااد جمعياااااات التنمياااااة 2013إساااااماعيل، ممااااادوح) -
 .50اإلدارية، مج 

(: الهنااادرة لااادي مؤسساااات التعلااايم العاااالي، مجلاااه العلاااوم التربوياااة 2003الشااامري، ميساااون ) -
 (. 2013، 96والنفسية، )الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية، العدد 

 الرياض.-نماذج ومهارات"، دار الزهراء“(: تنظيم المجتمع (2014رشاد احمد عبد اللطيف-
لجازء لنظرية والتطبيق"، القااهرة، دار الحكايم، اعبد الحليم رضا عبد العال: تنظيم المجتمع "ا -

 .1993األول، 
 (: نماذج ونظريات فى تنظيم المجتمع، القاهرة.2013عبد الحليم رضا عبد العال) -
 المنتدي العربي إلدارة الموارد البشرية-

 www.hrdiscussion.com/4/10/2016 
 (: العملية التدريبية، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية االداريه.2001عقله، محمد)-
(: التاااااادريب اإلداري واألمنااااااي، رؤيااااااه معاصااااااره للقاااااارن الحااااااادي 2010الكبيسااااااي، عااااااامر ) -

 والعشرين، جامعه نايف العربية للعلوم االمنيه،الرياض.
ت الرعايااة اإلجتماعيااة الحكوميااة فااى (: متطلبااات تحقيااق الهناادرة بمنظمااا2022دسااوقي،هالة)-

 ،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الخدمة االجتماعية،جامعة حلوان2030ضوء رؤية مصر 
 (: التدريب الفعال، عالم الكتب الحديثه.2006الخطيب، رواح) -
(: قااااااااااااااااموس الخدماااااااااااااااة االجتماعياااااااااااااااة والخااااااااااااااادمات 2000احماااااااااااااااد شااااااااااااااافيق الساااااااااااااااكري)--

 معرفة الجامعية.االجتماعيه،االسكندريه،دار ال
 (: الهندرة، مجله المعرفه،بنك السودان المعرفي.2008الربح، ادم) -
(: اعاااده هندساه نظاام العماال فااي المنظمااات، ترجمااه 1995هاامر، مايكاال، وجاايمس، شااامبي) -

 شمس الدين عثمان، القاهرة، الشركة العربية لألعالم العلمي.
 ألول، القاهرة، مكتبه االنجلو المصريه(: اداره التغيير الجزء ا2016عبدهللا، معتز) -
 (: أصول البحث العلمي،القاهره،مكتبه االنجلو المصريه.1971عبد الباسط)،حسن -
(: اثاار اسااتراتيجيات التاادريب لتطااوير المااوارد البشااريه فااي القطاااع 2010السااامرائي، احمااد ) -

اديميه العربياااااة الحكاااااومي، قطااااااع الكهربااااااء فاااااي العاااااراق، رسااااااله ماجساااااتير غيااااار منشاااااوره،االك
 المفتوحه،كليه اإلدارة واالقتصاد، الدنمارك.

(: االساااااتثمار فاااااي رأس الماااااال البشاااااري "مااااادخل حاااااديث إلدارة الماااااوارد 2009محماااااد)،فرعون -
 Iefpedia.com/Arab/wp  البشرية بالمعرفة"

http://www.hrdiscussion.com/4/10/2016


 

 

 

149 

 

 مجلة مستقبل العلوم االجتماعية

Journal Future of social siences 
 2022 إبريل (4جالتاسع )العدد 

فادياااااااة إباااااااراهيم شاااااااهاب: التطاااااااوير التنظيماااااااى "القواعاااااااد النظرياااااااة والممارساااااااات التطبيقياااااااة  -
 اديميون للنشر والتوزيع،األردن.،االك“
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