
 

 

هندسة الغمميات اإلدارية وعالقته ببغض المتغيرات التنظيمية من  عادةالزراعي إل اإلرشادحاجة منظمة 
ي الزراعياإلرشادوجهة نظر قادة الغمل   

1 درويشالسيد عهرو و  ناصر عبد الدايم عبد الغني هحهد
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 هركز البحوث الزراعية –الزراعى والتنهية الريفية  هعيد بحوث اإلرشاد 1
 2222ديسهبر 31ى ، الهوافقة عمى النشر ف2222 نوفهبر 25 ستالم البحث فىا

 الممخص الغربى

 اإلرشذاديةالمنظمذة حاجذة يستهدف هذاا البحذث التغذرف عمذى 
 كمذذا يراهذذاهندسذذة الغمميذذات اإلداريذذة رالهنذذدرة   ةادعذذإل الزراعيذذة

والتغذرف عمذى امهميذة المبحذوثين  الزراعى ي اإلرشادقادة الغمل 
النسبية مبغاد إسموب إعذادة هندسذة الغمميذات اإلداريذة رالهنذدرة  

 حاجذذةالغالقذذة بذذين درجذذة  دراسذذةو مذذن وجهذذة نظذذر المبحذذوثين  
ة الغمميذذذات اإلداريذذذة دسذذذهن ةعذذذادإلالزراعيذذذة  اإلرشذذذاديةالمنظمذذذة 

وبذذذين كذذذل مذذذن المتغيذذذرات التنظيميذذذة المسذذذتقمة وهذذذي التجديديذذذة  
لتذذذزام التنظيمذذذي  وتذذذم إجذذذرا  لتكنولوجيذذذا الحديثذذذة وا  سذذذتخدام ااو 

البحذذذث بذذذحربظ محايظذذذات هذذذي كرذذذر الشذذذي  ومطذذذروح مذذذن الوجذذذه 
البحذذذري  والريذذذوم وبنذذذي سذذذويف مذذذن الوجذذذه القبمذذذي  وتذذذم جمذذذظ 

قذذذذادة الغمذذذذل  المتمثمذذذذين يذذذذىمبحذذذذوثين ة الالبيانذذذذات مذذذذن شذذذذامم
 885 ي الزراعذذذذي بهذذذذاظ المحايظذذذذات والبذذذذال  عذذذذددهم اإلرشذذذذاد

مبحوثذذا  مذذن خذذالل إسذذتمارة اسذذتبيان بالمقابمذذة الشخ ذذية خذذالل 
  وتذذذم تحميذذذل 0200 يبرايذذذر تذذذىوح 0208الرتذذذرة مذذذن ديسذذذمبر 

لذى إرتباط البسيط لبيرسون باإلضاية ستخدام مغامل اإل االبيانات ب
نت أهذم النتذائ  لمئوية لغرض بيانات البحث  وكاوالنسبة ا كرارالت

 ما يمي:
الزراعذذذي ي اإلرشذذذادأربذذذاع قذذذادة الغمذذذل  ةأن أكثذذذر مذذذن ثالثذذذ -1

قذذذد اكذذذروا أن مسذذذتوظ حاجذذذة منظمذذذة :  77٫02المبحذذذوثين ر
 هندسة الغمميات كان متوسطا  عادةإلالزراعي  اإلرشاد

المرتبذة  ت يذىتحسين الخدمذة اإلرشذادية المقدمذة لمذزراع جذا  -2
النسذذبية يذذى عمميذذة إعذذادة هندسذذة امولذذى مذذن حيذذث أهميتهذذا 

 الغمميات اإلدارية .

بذذين درجذذة  2٫28غنويذذة موجبذذة عنذذد مسذذتوظ م جذذود عالقذذةو  -3
هندسذذة الغمميذذات  عذذادةإلالزراعيذذة  اإلرشذذاديةالمنظمذذة احتيذذاج 

 .استخدام التكنولوجيا الحديثةمتغير اإلدارية رالهندرة  وبين 
الزراعذذذذي  هندسذذذذة رشذذذذاد حيذذذذة: منظمذذذذة  اإل مرتاالكممذذذذات ال

 الغمميات اإلدارية   قادة الغمل اإلرشادي الزراعي
 بحثيةمشكمة الالو المقدمة 

اليههوم العديههد هههن التحههديات والتغيههرات ال  ريههة  شههيد العههالمي
لت هختمف  وانب الحياة الهعاصهرة وهسهت الهتسارعة التي طا

، والخدهيههةسياسههية وال  تهاعيههةاالقتصههادية واال الهنظهههاتكافههة 
 ترااإلدارى، حيث أثرت ى ه التغيه وخصوصًا في ه ال العهل

داريهههههة وفريههههت عمييههههها تحهههههديات اإل الهنظهههههاتعمههههى هسهههههتقبل 
دخههال إسههتيعاب انحههو  الهنظهههاتتتهثههل فههي سههعي ىهه ه   ديههدة

هههن  الههنظم الهتطههورة فههي أعهاليهها والتهه قمم هههد كههل ههها ىههو  ديههد
صهفة الحداثهة والتطهور  ظههةالهنأفكار وتو يات حديثهة تكسهب 

 الهنظههاتوالتهتد بالهيزة التنافسية التي تهيزىها عهن ريرىها ههن 
 .التي تؤدي العهل نفسو

والتركيههههز هههههن قبههههل ىتهههههام اإلعهميههههة التطههههوير هحههههور  دتعههههو 
 هختمههههههههفالهسههههههههلولين والقههههههههادة، وخاصههههههههة اإلدارة العميههههههههها فهههههههههي 

، ةسهههتهراريباالعهميهههة التطهههوير أن تتسهههم ي هههب  لههه االهنظههههات، 
يصهب  لهدييا ، و التكنولو يا الحديثهة الهنظههات ههد تواكب تمكتل

يههدف فال، ديناهيكيههةعمههى البقههال والتنههافس فههي ظههل بيلههة القههدرة 
 اله تهههد الهتقههدم، حتيا ههاتاهههن إنشههال الهنظهههات ىههو تغطيههة 

)السههههالم، حههههدود بيلههههة هعينههههة  حقيههههد أىههههداف هشههههتركة يهههههنوت
 (.215،ص 2222
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داريهههة )الينهههدرة( عهميههات اإلة الىندسههه إعههادة إسهههموب تبههرويع
 إعهههههادةأحهههههد ههههههداخل التغييهههههر التنظيههههههي والههههه ي يعتههههههد عمهههههى 

التصههههههيم السهههههريد وال ههههه ري لمعهميهههههات اإلداريهههههة اإلسهههههتراتي ية 
و ات القيههههة الهيهههافة، وكههه لك لمهههنظم، والسياسهههات، واليياكهههل 

ويركهز ىه ا تيها وزيهادة إنتا يالهنظهات  أداللتحسين التنظيهية 
 الهنظهههة ري فههي العهميههات داخههل غييههر ال ههالت عمههى سههموباإل

 هههههل إريهههههال ههههههن أ هههههل تطهههههوير اإلنتا يهههههة كهههههها وكيفههههها ههههههن أ
  .(343 ،2223)القريوتي،  ال هيور الهستيدف

وعميهههو فهههطن التطهههورات السهههريعة والهتالحقهههة فهههي التكنولو يههها 
الحديثة سهوال فهي ه هال اإلنتهاج أوه هال الهعموههات والبيانهات 

هنظهههات الهعاصههرة لتمههك التغيههرات ة الأدت إلههى يههرورة هواكبهه
الهحيطهة بتمهك الهنظههات بها يتاللم ههد هها يحهدث  فهي البيلهة 

ههههههن هسهههههت دات وأىهيهههههة االرتقهههههال بهسهههههتوى اإلن هههههاز وتطهههههوير 
أدالىههها، وتعهههد هنظههههة اإلرشهههاد الزراعهههي أحهههد أىهههم الهنظههههات 
الرسهية العاهمهة بهالريف كونيها الهنهوط بيها التعاههل ههد الهزراع 

فهههي نقههل الهعموههههات ليههم وتقههديم هههها يمههزهيم ههههن  يتيههاوليهها أىه
الزراعههههي، وهههههد التنههههاقص الحههههاد  خههههدهات فههههي ه ههههال اإلنتههههاج

والهسههههتهرفي أعههههداد العههههاهمين بيهههها وتطههههور تكنولو يهههها اإلنتههههاج 
والهعموهات فيي بحا ة هاسة الهى إحهداث  تغييهر فهي الييكهل 

بتكههههار التنظيهههههي وهيههههام ووظههههالف العههههاهمين بيهههها وتشهههه يد اال
أ هههل تهكهههين الهنظههههة اإلرشهههادية ههههن د الهسهههتهر ههههن ت ديهههوال

لم ههههها يهههنعكس أثهههره عمهههى كفهههالة وفعاليهههة النههههو والتطهههوير الهههدا
األدال وتقهههههديم خدههههههة هتهيهههههزة لم هيهههههور اإلرشهههههادي، ههههههن ىنههههها 
ظيرت الحا هة الهى إ هرال ىه ا البحهث لمتعهرف عمهى أرال قهادة 

دة العهههل اإلرشههادي فههي هههدى حا ههة الهنظهههة اإلرشههادية إلعهها
 ندسة العهميات اإلدارية بيا.  ى

 ا ستغراض المرجغى
 " الهندرة" اإلدارية هندسة الغمميات إعادةمرهوم 

كمهتههين  هههن اشههتد  ة ديههد كمهههة عربيههة "الينههدرة"هصههطم  
دارة وىهههههههههههههههههههههههههههي تر ههههههههههههههههههههههههههههة لمهصهههههههههههههههههههههههههههطم  ، ىندسهههههههههههههههههههههههههههة وا 

لى إيشير وال ي  Reengineering Process Businessاإلن ميزي

وقهههههههد  ،(37، ص2223طان،السهههههههم) ىندسهههههههة األعهههههههال إعههههههادة
       ."اليندرة"لى كمهة واحدة ىي إ اصطم  عمى اختصاره

ههههههن القهههههرن  ىههههه ا الهصهههههطم  فهههههي بدايهههههة التسهههههعنيات ظيهههههرو 
عمهههى يهههد هايكهههل ىهههاهر و هههيهس 1993الهايهههي وتحديهههدا عهههام 
الهنظههههات. ويعنهههي هفيهههوم  ىندسهههة إعهههادةشهههاهبى فهههي كتابيهههها 

 Champy ,1993, 14) & Hammer  الينهدرة ههن و يهة نظرىهها
 ديد أي هن نقطة الصفر، ولهيس أن اليندرة تعني البدل هن  (

إصالح وترهيم الويد القالم، أو إ رال عهميهات ت هيميهة تتهرك 
البنيهههة األساسهههية كهههها كانهههت عميهههو، كهههها اليعنهههي ترقيهههد الثقهههوب 
لكي تعهل بصورة أفيل، بل يعني التخمي التهام عهن إ هرالات 

فكيهههر بصهههورة  ديهههدة وهختمفهههة فهههي والتالعههههل القديههههة الراسهههخة 
 ت ات، أو تقديم الخدهات لتحقيد رربات العاهمين.تصنيد الهن

تعههرف الينههدرة ب نيهها نظههام يههتم هههن خاللههو تحديههد العهميههات و 
ىندسهههتيا ههههن أ هههل تحسهههين الكفهههالة  إعهههادةة، وههههن ثهههم يالرليسههه

 .(Jeal,2005,p358) التنظيهية
 (Raymon&Bergeon,1998,p72) وقد اتفد كل هن

(Sohal and Neill ,1999,p574) 
 (312،ص2223)ديسمر،(455،ص2229)الشبمى والشنور،

إحداث تغيير   ري في العهميات  ن اليندرة تعنيعمى أ
باستخدام تكنولو يا هعموهات  والييكل التنظيهي التنظيهية

بيهدف تحقيهد  هن قبل العاهمين  وي الكفالة االستخدام األهثل
الحاكههة هثهل  دالفي هعايير األ القهةف هةتحسهينات  وىري

زيادة و  الهقدهة لمعهاللالتكمفهة و هودة وسرعة الخدههة 
   .اإلنتا ية
التنظيهههي ىندسههة العهميههات كطحههدى أنهههواع التغييههر  طعههادةف

 تخداهيا فهي  هيهد أنهواع الهنظههاتسهإال  رية الحديثهة، يهكهن 
ا تيهههههياغييهههههرات أساسهههههية و  ريهههههة عمهههههى عهمههههههن أ هههههل إدخهههههال ت

هرالات العهههههههههههههههههههههههل لههههههههههههههههههههههدييا وأسههههههههههههههههههههههاليب وطهههههههههههههههههههههههرد وا  هههههههههههههههههههههه
 (.94،ص2221)عقيمي،

عمهى أنيها   (Kaufmann & Bee Choo.2008, p1) ويعرفيها
التفكيهههر الكمهههي وترتيهههب عههههل الههههوارد البشهههرية الخاصهههة  إعهههادة
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بالهنظهة وتحسين هها ىهو هو هود بالفعهل والهيهام  ات العالقهة 
إنتا يههههة العهههههل  قيهههههة لمعهههههالل الههههداخميين وزيههههادة حقههههدالتههههي ت

لخفض التكمفة واختصار الوقت وزيهادة الدقهة  تواإ رالوتبسيط 
دارة الهعموههههههههات والحهههههههد ههههههههن األنشهههههههطة ريهههههههر القيههههههههة  ات  وا 

 الهيافة في الهنظهة.
عهادةالتفكيهر الهبهدلي واألساسهي و  إعهادة" اليندرة ىيتعتبر و   ا 

تههههههصهيم العهميههههههات اإلداريههههههة بصهههههفة   ريهههههة، بيهههههدف تحقيهههههد 
ية فالقة، وليسهت ىاهشهية تدري يههة فههي هعهايير ر ىتحسينات  و 

 فههههة، وال ههههودة، والخدهههههة، والهههههسرعةالحاسهههههة هثههههل  التكم دالاأل
ويتهههههههههيهن ىههههههههه ا  ( 127-124ص ،ص2226 الحهههههههههادي،)

 -أي  التعريهههههههههههههههههههههف أربهههههههههههههههههههههد كمهههههههههههههههههههههههات أساسهههههههههههههههههههههية ىهههههههههههههههههههههه
إن الينههههههدرة تبههههههدأ هههههههن دون أي   :Fundamentalساسذذذذذذيأ

أنيهها ال تعتهههد عمههى  افترايههات راسهههخة، أو ثوابههت هسههبقة، كههها
هههز هفهههاىيم أو قواعهههد  ازههههة، بهههل تت اىهههل هههها ىهههو كهههالن ، وتركَّ

ىهه ا التعبيههر  :Radicalجذذاري -ب عمههى ههها ينبغههي أن يكههون. 
وتعنههههي ال ههه ور،  RADIX)) هسهههتخمص ههههن الكمههههة الالتينيهههة

تعنهههههي التغييهههههر ههههههن التصههههههيم ال ههههه ري  إعهههههادةوبالتهههههالي فهههههطن 
أو ت هههيالت ظاىريههة  ال ههه ور، ولهههيس ه ههرد تغييههرات سههطحية
نههههها ىههههي الهههههتخمص  -ج .اهههههن القههههديم تهاههههه لمويههههد القههههالم، وا 

الينهههههههدرة ال تتعمهههههههد بالتحسهههههههينات النسهههههههبية  :Dramaticيذذذذذذذائ 
تحقيهههد طفهههرات ىالمههههة الهيهههطردة والشهههكمية، بهههل تيههههدف إلهههى 

. حيههث إن التحهههسينات البسههيطة قههد دالوفالقههة فههي هعههدالت األ
العههل، بينهها يتطمهب  ال تحتاج ألكثر ههن يهبط بسهيط ألوتهار

الكمي نسف القوالب القديهة تهاهًا، واستبداليا بال ديدة  التغييهر
إن الينههدرة تركَّههز عمههى "  :Processesالغمميذذات  -د الهبتكههرة.

كهههلت هتكاهههههل دون ت زلهههة، حيهههث يحهههاول أصهههحابيا العهميهههة " ك
 إن از العهمية هرة واحدة .

 Stanton)و( (Cespedes & Paul 1995,p36كال هن واتفد 

and. M ,Hammer, 2000,p25).  ىندسة   إعادةعمى أن
التفكير ال وىري  إعادةىي عبارة عن  العهميات اإلدارية

هد  ياتكيفلى إهها يؤدي الهنظهة،  وال  ري في عهميات

الهنظهة  أدالطوير   ري في تحقيد تالبيلة الهحيطة و 
  .والهرونة وال ودة واإلبداع

 عهههههادة( أن تطبيهههههد إ2214) يم و كهههههرت حنهههههان عبهههههد الحمههههه
اإلداريهههة عمهههى الهنظههههة اإلرشهههادية الزراعيهههة  ىندسهههة العهميهههات

فههي الييكههل التنظيهههي الحههالي تعههديال إداريهها أو تغييهرا فقههط  لهيس
عهههههادةو إلبتكههههاري متفكيهههههر ال ههههههني لمهنظهههههة بهههههل إنيهههها  تصههههههيم  ا 

حههههههداث تطههههههوير  هههههه ري ىالههههههل ، و داخههههههل الهنظهههههههة عهميههههههاتمل ا 
الخدهههههههة  الحاليهههههههة هثهههههههل تكمفههههههة دالفههههههي هقههههههاييس األوهمهههههههوس 
لتحقيهههد  تقهههديهيا سهههرعةو ،  ودتيهههاو ، ة الهقدههههة لمهههزراعاإلرشهههادي
 .الهستيدف رلدى ال هيو ريا الههن عالى هستوي 

 عمهي تركهزوهن العرض السابد لهفيهوم الينهدرة يتيه  أنيها 
عمهههى ال وانهههب البهههدل بكهههلت شهههيل  ديهههد لقنشهههطة  ات القيههههة، 

  و هههههود تصهههههههيم ريهههههر كههههههفل  يمالت ذذذذذذم إعذذذذذادة 8  التاليهههههة
  ينصههب األهههر  يذذات واإلجذذرا اتمالغم (2 وهطمههوب تحسههينو.

   الغمميذذات ا سذذتراتيجية( 0 عمههى العهميههات ولههيس الوظههالف.
   السذذذرعة (4 ينصهههب األههههر عمهههى كهههل هههها ىهههو ىهههام وحيهههوي.

ي ههههب أن يهههههتم األههههههر بشهههههكل هفهههها   وسهههههريد حتهههههى ال تظيهههههر 
  التغييههر قههد جذذارييذذر الالتغي (5 التحسههين. هقاوهههة تهه كر أهههام

 يقيى عمى السابد في سبيل تحقيد نتال  ىالمة.
 هندسة الغمميات اإلدارية: إعادة المبادئ التي تقوم عميها

 2212 الكهههردي)( و95،ص2221عقيمهههي ) ههههن الً تفهههد كههها
( و 34،ص2212ن م )( و13،ص 2226 رفاعي)( و3،ص

عمههههى عههههدة هبههههادئ   (142- 142صص ،2226 الحهههههادي)
يهههة ىندسهههة العهميهههات اإلدار  إعهههادةقهههوم عمييههها تساسهههية وركهههالز أ

 تتهثل فيها يمي  
تصههيم العهميهة الواحههدة هههن  ديههد  إعهادةتقوم اليندرة عمهى ( 1
تكاههل ( 2 هن بدايتيا وحتى نيايتيها.وخطواتيا  هراحميها  هيدب

تكنولو يهها سههتخدام طزيههة فههي األعهههال، و لههك بالالهركزيههة و الهرك
العهههههل  سههههاعد عمهههههى تهكهههههين اإلدارات هههههنالهعموهههههات، والتههههي ت

بصهههورة هسهههتقمة، وفهههي الوقهههت نفسهههو تهكهههن الهنظههههة ككهههلت هههههن 
االسهههتفادة ههههن هزايههها الهركَّزيهههة عهههن طريهههد ربهههط تمههههك اإلدارات 
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نظههم تقههوم عمههى أسههاس  ( 3  هيعيههها بهههشبكة اتصههاالت واحههدة.
 (4 استخداهيا. الهعموهات الحديثة والالهركَّزية في كنولو ياتو 
 ده  الهيههام الفرعيههة الهتكاهمههة فههي هيهههة واحههدة.بههالينههدرة  ومتقهه
التخهها  القههرار الهناسهههب لمعههاهمين تفههويض السههمطة الكافيههة  (5

بعههد  بكفههالةهيههام عهميههم  أدالب نفسههيم دون الم ههول لمرؤوسههال و 
نههة الكافيههة فههي تنفيهه  وفير الهرو تهه (6 إ ههرال ىندسههة العهميههات.

ة الواحهدة بشهكل العهميهتصههيم ( 7 هراحل وخطهوات العهميهات.
ت تقميهههل عهههدد ههههرا (8 يهكنيههها ههههن أن تهههؤدي أكثهههر ههههن عههههل.

زيههادة القههدرة  (9 .داللهرا عههة لتههوفير السههرعة فههي األالتههدقيد وا
 هتقدهة.  التنافسية لمهنظهات الكبيرة التي تستخدم تقنيهات

 & Manganelli)حددىا :  الغمميات اإلداريةهندسة مراحل 

Klein 1995,p139) آلتى ا في 
عههداد تنظههيم تييلههة و  يههتم  التحضذذير -أ العههاهمين الهه ين سههيقد وا 

عمهههههييم عهههههبل الينهههههدرة، وتشههههههل )التكميهههههف اإلداري والتنظهههههيم 
  يهههتم تحديهههد  التحديذذذد -ب  .ودسهههتور العههههل(وتشهههكيل فريهههد 

 دالاأل ياتهسهتو العهميات التي ستخيد لميندرة وك لك تحديهد 
ظيهية لمعهميات والههوارد القيهة الهيافة والخريطة التن أنشطةو 

تحقيهد االن هاز، هتكاهمهة ل ةرؤيه ويهد   الرؤية -ج .حهةالهتا
 ويهههوح أىهههداف الينهههدرة و لهههك ههههن خهههالل فيهههم ىيكهههلهراعهههاة و 

 -د  .دالاألودوافههههههههد ، وتحديههههههههد هقههههههههاييس وهسههههههههار العهميههههههههات
تصهههيم تقنههي لمعهميههات ويههد ت ذذميم التقنذذي واإلجتمذذاعي: ال

دارة الهعموهو  لتحقيههههد الرؤيههههة، تصهههههيم و تحديههههد البههههدالل، و ات،ا 
هنظههههة فيهههو تصههههيم تنظهههيم بيلهههة الههههوارد البشهههرية لمو الرقابهههة، 

اليندرة عهن  سموببعاد اإلنسانية والنفسية إلا تهاعي يحدد األ
طريهههههد وصهههههف وتنظهههههيم الوظهههههالف والسهههههمم الهههههوظيفي وتحديهههههد 

  وتبههدأ بتنفيهه   التحذذول -ذهذذ الحههوافز وبرنههاه  تههدريب  ديههد .
داد أشههكال العهههل عههإاعي والفنههي وتتيهههن التصهههيهين اال تههه

عداد إالبيانات وبدل تشغيل نظام الهعموهات ببراه   اىزة او و 
لعههاهمين، اختبههار النظههام، ا أدالبههراه   ديههدة عههن طريههد تقيههيم 

 والتصحي  والتحول.
 

 يوائد تطبي  الهندرة:
(، 52-42 ،ص ص2226 الحههادي) هن يرى كالً     

 ،2222 الموزي)و  (152،ص1995 ىاهر وشاهبي)
أن ىناك العديد ههن الفوالهد االي ابيهة لتطبيد ( 183ص

 اليندرة ىي  
ا لموقهت، توفير الوظالف الهختصة في وظيفة واحدة ده  ( 1
تحول األعهال هن  (2 األعهال. وتنظيم التكاليف، وتنسيدو 

 يترتب عميو ههسؤولية هها هيام بسيطة إلى أعهال هركبة،
استقاللية األفراد  زيادة (3 .فريد العهل هشتركة بين أعيال

الهبادرة  تشغيل األفراد القهادرين عمهىبالهيام،  أدالفي 
التش يد عمى  (4 وت سيس قواعد العهل واإلبداع واالبتكار.

 لتنهية هيارات األفهراد وقهدراتيم التعميم إيافة إلى التدريب،
نتاج عهميم تتم هكاف ة األفراد، وتقسيم (  5 وتوسعة هداركيم.

تغيير الثقافة  (6 عمى النتال  النيالية، وبشكل  هاعي.بنال 
بالعهالل هن واالىتهام  ال يهد داليهصب  األفالتنظيهية الهسالدة، 
تساعد العاهمين عمى اتخا  القرارات (  7 أولويات العاهمين.

العديد هن تنفي  (  8 دون قصر ى ه العهمية عمى الهديرين.
تقميل وبالتالي  حسب طبيعتيا،واحد  وقتفي خطوات العهل 

 وقت إن از العهل.
 هندسذة الغمميذات اإلداريذة  رالهندرة : إعادةعوامل نجاح 

ىندسهة العهميهات اإلداريهة إلهى  إعهادة إسهموبيحتاج تطبيد     
لن هههاح وههههن  لتحقيههدتههوفر ه هوعهههة ههههن الهتطمبهههات األساسههية 

-11 ص ص  2222 هيبهالعتي) والتى حددىا تمهك الهتطمبهات
 .في اآلتى  (13

اليندسهههة  إعهههادةي هههب أن تهههرتبط عهميهههة  ا سذذذتراتيجية: 8
  0 إرتباطًا وثيقًا بالرؤيا واألىهداف االسهتراتي ية لمهنظههة.

  يههرورة فيههم واقتنههاع وتبنههي لتذذزام وقناعذذة اإلدارة الغميذذاأ
 هههل تحسهههين أاليندسهههة ههههن  عهههادةاإلدارة العميههها لبرنهههاه  إل

خصههيص الهههوارد سههي لمهنظهههة، هههن خههالل تالويههد التناف
يعتههد ن هاح  تمكذين الغذاممين: 0الالزهة لتنفيه  البرنهاه . 

دارة الههههوارد  إعهههادةتطبيهههد  اليندسهههة عمهههى أىهيهههة تهكهههين وا 
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البشههرية وتفههويض العههاهمين فههي الهسههتويات اإلداريههة الههدنيا 
ن الههنهط التخهها  قههرارات  ات العالقههة بعهميههم، والتخمههي عهه

سهههههتوى الريههههها لسهههههالد ههههههها يهههههؤدي لرفهههههد هالبيروقراطهههههي ا
يعهههههد تبنهههههي  ت ذذذذذال:ا    4 الهههههوظيفي وتطهههههوير العهههههاهمين.

اإلدارة لقنهههوات االتصهههال الفعهههال والهسهههتهر ههههد العهههاهمين 
بالهنظههههة ىهههو أحهههد العناصههر األساسهههية الهسهههاعدة خهههالل 

اليندسهههة لهختمههف الهسههتويات  إعههادةتنفيهه  هراحههل عهميههة 
لعهاهمين لمتغيهرات الهترتبهة اإلدارية هها يساعد عمى تقبل ا

االسههههتعداد سذذذذتغداد لمتغييذذذذر: ا  5  عمهههى تنفيهههه  الينههههدرة.
لمتغييهههههر ىههههههو أحهههههد التحههههههديات األساسهههههية التههههههي توا ييهههههها 

اليندسههههة والهههه ي يتيهههههن  إعههههادةالهنظهههههات عنههههد تطبيههههد 
د خهههال تغييههههرات فههههي الرربهههة فهههي تغييهههر الويهههد الحهههالي وا 
 بيها العههل الحهالي الثقافة التنظيهية القديهة التهي يهتم بهو 

الهقوههههات فهههي الهنظههههة، إلهههى ثقافهههة  ديهههدة ترتكهههز عمهههى 
تكنولوجيذذذذذا  6  األساسهههههية إلهههههى تتطمبيههههههاعهمية التطبيهههههد.

أدت التطهههههههورات الهتسهههههههارعة فهههههههي بيلهههههههات  المغمومذذذذذذذات:
هههات كهه داة الهنظهههات إلههى ازديههاد تبنهههي تكنولو يههها الهعمو 

عمهههى لبنههال عهميهههات  ديههدة بالهنظههههة بههداًل ههههن االعتهههاد 
هات العهميات القالهة عمى النظام القديم لتكنولو يا الهعمو 
 لمحفاظ عمى بقال الهنظهات الهعاصرة واسهتهرارىا.

 هندسة الغمميات اإلدارية: إعادةمغوقات عممية 
ىندسة العهميات  إعادةنظرا لحداثة هفيوم وهني        

هن الهعيقات والقيود التي تحد هن  ةه هوع تو داإلدارية 
 رفاعي) كها أويحيا واعميتو وتؤدي إلى فشمف

  في النقاط التالية (26،ص2226
ىندسة  إعادةز اإلدارة العميا عمى ت ثير وت ثر ترك (1

ىهال أثرىا عمى  العهميات اإلدارية بنظم الهعموهات فقط وا 
قصور النظرة الهستقبمية  (2  باقي النظم داخل الهنظهة.

التزاهيا الكاهل بتطبيد هفيوم لإلدارة العميا بالهنظهات وعدم 
إىهال القيم الثقافية (3  ىندسة العهميات اإلدارية. إعادة

لى هقاوهة الهوظفين لعهمية السالدة في الهنظهة هها يؤدي إ

والهتهثمة في عدم لمعاهمين دم ويوح الهفاىيم ع(4 التغيير.
عادةاليندسة و  إعادةهعرفة الفرد بين كاًل هن  التصهيم هن  ا 

عادة انب و  عادةالتنظيم و  ا  االبتكار وريرىا هن الهصطمحات  ا 
  الهشابية هن  انب آخر.

يهكن تحقيقيا ويد أىداف رير واقعية ورير صحيحة ال  (5
إىهال  (6 وال تصم  لحل الهشكمة التي تتعرض ليا الهنظهة.

عهمية التدريب وتنهية الهوارد البشرية في الهنظهة هن قبل 
رياب الصورة  (7 ل بعهمية اليندرة .اإلدارة العميا قبل البد

اليندسة عند الهوظفين  إعادةالوايحة والكاهمة لهفيوم تطبيد 
وال ي يؤثر والرعب ونقص األهان  يترتب عميو الخوف هها

اإلسراع في عهمية  (8 سمبًا عمى سموك العاهمين في الهنظهة.
تطبيد اليندرة دون توافر الهقوهات األساسية لمبنية التحتية 

لهاللهة هن هوارد هادية وهعنوية وهعموهات كافية وريرىا ا
استغراد وقت أكثر هن الالزم  (9اليندسة(.  إعادة)سرعة 
 ىندسة العهميات إعادةالدراسة والتحميل لهشروع  لعهمية

القصور الواي  في نظام الدفد والهكافآت  (12 اإلدارية.
مين في والتعوييات األهر ال ي يؤثر سمبًا عمى سموك العاه

عدم التشخيص السميم لهعوقات وهشكالت (11 الهنظهة.
 ىندسة العهميات فييا. إعادةالويد الراىن لمهنظهة الهطموب 

 الدراسات السابقة
 عههههادةنهههههو ج إل"تطههههوير بعنوان  0228دراسذذذذة الخواجذذذذا ر. 1

ىندسهههة العهميهههات اإلداريهههة فههههي هؤسسههههات التههههدريب الهينههههي 
الدراسهههة تطهههوير نهههههو ج داف كانهههت أىهههم أىهههفههههي األردن."، و 

ىندسهة العهميهات اإلداريههة فههي هؤسسههة التههدريب الهينهي فهي 
البيانات  تني  الهسهحي، و هعلههام ااسهتخدقد تم األردن، و 

هبحوثهها هههن العهههاهمين والعههاهالت فهههي  252هههن عينههة بمغههت 
نتهههال  الهؤسسههههة التههههدريب الهينههههي فههههي األردن، وكانهههت أىهههم 

ىندسهههههتيا  إعههههادةريههههة الهطمههههوب ميههههات اإلداتحديههههد العهىههههي 
ىهههي  عهميههة التههروي  واالسههتقطاب، أساسههية بثالثهههة هحهههاور 

هميههههات اإلداريههههة التقميديههههة، كههههها كههههان لعوعهميههههة التههههدريب، وا
هعنوية لتقهديرات العههاهمين وتعههزى لم ههنس فههي در ههة  ىناك 
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التههوفر لعهميههة العالقههات العاهههة، وعهميههة التخطههيط لصههال  
فههههرود بهههين ال نسهههين ههههن حيهههث در هههة تو هههد هاث، ولههههم اإلنههه

األىهيههة لمعهميههات الهبحوثههة، وظيههرت فههرود هعنويههة تعههزى 
فهههههي تقهههههديرات العهههههاهمين وأصههههحاب العهههههل  لسهههههنوات الخبهههههرة

لدر ههة األىهيههة لمعهميههات ككهههل، ولكهههل عهميهههة عمهههى حهههده، 
 و لهك لصال  العاهمين ال ين خبرتيم خهس سنوات ف قل. 

اليندسهة  إعهادة"إنعكاسهات بعنوان  0229ة النتشذة راسدر . 2
اإلدارية )اليندرة( عمهى  وانهب الن هاح الهؤسسهي فهي بمديهة 

 إعهادةالخميل"، واستيدفت الدراسهة التعهرف عمهى انعكاسهات 
ليندسههة اإلداريههة عمههى  وانهههب الن هههاح الهؤسسههي فههي بمديههة 

هل اليندسههة اإلداريههة عمهى تصهههيم الييكهه إعهادةالخميهل، وأثههر 
كفهههههالة و موههههههات ا الهعالتنظيهههههههي، وعمهههههى قهههههدرات تكنولو يههههه

وفاعميهههة الهنظوههههة اإلداريهههة و هههودة خهههدهات بمديههههة الخميهههل 
توقعهات الههواطنين  ىاليندسة اإلدارية عم إعادةوانعكاسات 

الههني   وتهم اسهتخدام الههستفيدين هن خدهات بمدية الخميل.
غهههت ، و هعهههت البيانهههات ههههن عينهههة بمفهههي الدراسهههة الوصهههفي

أن الييكههههههل ال  الدراسههههههة هبحوثهههههها، وكانههههههت أىههههههم نتهههههه 137
صهيارة، وحا هة  إعهادةالتنظيهي لبمدية الخميل بحا هة الى 

بمديههة الخميههل إلههى زيههادة كفههالة وفاعميههة العهميهههات اإلداريهههة 
، كههها أظيههرت بمديههة الخميههل اىتهاهههًا فههي دالوههههستويات األ

ل هعههايير ه ههال تكنولو يهها الهعموهههات، وتطبههد بمديههة الخميههه
 طة.ال ودة الشاهمة، لكن بدر ة هتوس

آرال قههههادة بعنههههوان " (2219) إمذذذذام بحذذذذث عبذذذذد الحمذذذذيم و. 3
ي الحكهههوهي بهههبعض هحافظهههات هصهههر فهههي اإلرشهههادالعههههل 
 اإلرشههاديةىندسههة العهميههات اإلداريههة داخههل الهنظهههة  إعههادة

التعههرف عمههى آرال قههادة العهههل واسههتيدف البحههث  "الزراعيههة
 اإلرشهاديةمهد بتطبيهد الهنظههة فيها يتع ي الحكوهياإلرشاد

ىندسهههههة العهميهههههات اإلداريهههههة  سهههههموبالزراعيهههههة الحكوهيهههههة إل
، وكهههه لك سههههموب)الينههههدرة(، وعواهههههل ن ههههاح تطبيههههد ىهههه ا اإل

 هعههت ، و الزراعيهة اإلرشهاديةهعوقهات تطبيقهو فهي الهنظههة 
ي بهحافظهههههات اإلرشهههههادشهههههاهمة قهههههادة العههههههل ههههههن البيانهههههات 

ري، والفيهوم وبنهي سهويف لو هو البحهوبيهة ههن االدقيمية والقمي

وكانهت أىهم هبحهوث،  142هن الو و القبمي والبالغ عهددىم 
ي بتطبيهد اإلرشهاديتعمد بآرال قادة العههل فيها نتال  البحث 

هميهههههات ىندسهههههة الع سهههههموبالزراعيهههههة إل اإلرشهههههاديةالهنظههههههة 
فههههي  اإلرشههههاديةأن الهنظهههههة اإلداريههههة )الينههههدرة( هههههن حيههههث 

الينهههدرة لزيهههادة اإلنتا يهههة وتقهههديم  بإسهههمو طبيهههد حا هههة إلهههى ت
أىههم عواهههل ن ههاح تطبيههد  يههدة لمههزراع، وأن  إرشههاديةخدهههة 
لكهوادر ىهي تهوفير ا اإلرشهادية)اليندرة( فهي الهنظههة  إسموب

تبههادل لالبشههرية الهؤىمههة وتههدريبيم، وتههوفير أنظهههة تكنولو يهها 
االهكانههههات الهاديههههة اإل يههههزة الحديثههههة و الهعموهههههات، وتههههوفير 

عههدم و هههود  الينههدرة ىههيهعوقههات تطبيههد وأن أىههم  الالزهههة،
هيزانيههة ، ويههعف كههوادر هؤىمههة كافيههة إل ههرال عهميههة الينههدرة

  .عهمية اليندرةتكاليف رتفاع وا  ي اإلرشادعهل ال
 أهذذذذداف الذبذحذذذذث

يقذذذد تحذذذددت البحذذذث إتسذذذاقا مذذذظ الغذذذرض السذذذاب  لمشذذذكمة 
 امهداف ييما يمي: 

اعية لتطبيد رشادية الزر الهنظهة اإلحا ة تحديد هستوى  (1
إسموب إعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( هن و ية 

 نظر قادة العهل اإلرشادي الهبحوثين .

التعرف عمى األىهية النسبية ألبعاد إسموب إعادة ىندسة  (2
 العهميات اإلدارية )اليندرة( هن و ية نظر الهبحوثين.

شادية الزراعية ة بين در ة حا ة الهنظهة اإلر تحديد العالق (3
إعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( لتطبيد إسموب 

وبين كل هن الهتغيرات التنظيهية الهستقمة التالية 
)الت ديدية، واستخدام التكنولو يا الحديثة، وااللتزام 

 التنظيهي ( و لك هن و ية نظر الهبحوثين .
 بحث:امهمية التطبيقية لم

لى أنو يمفت نظر الهسؤولين عهن إث تر د أىهية ى ا البح    
لههى أىهيههة تطههوير الييكههل التنظيهههي إالعهههل اإلرشههادي بهصههر 

لمهنظهههة اإلرشههادية وهههدى حا تيهها لهه لك لهواكبههة التقههدم اليالههل 
الحههادث فهههي تكنولو يههها اإلنتهههاج والهعموههههات وهههها يحهههيط بالبيلهههة 



 ....اريةىندسة العهميات اإلد عادةالزراعي إل اإلرشادحا ة هنظهة  - درويشالسيد عهرو و  ناصر بد الدايمع دعبد الغني هحه      

 

1605 

الخار ية لمتنظيم اإلرشادي هن تغيير وأىهية االرتقال بهسهتوى 
يههة داله فيههها يقدهههو هههن خههدهات لمههزراع والشههباب والهههرأة الريفأ

وتحقيههههد أىدافهههههو وزيهههههادة فعاليتهههههو هههههن خهههههالل تطبيهههههد إسهههههموب 
وىهههههو ههههههن الهفهههههاىيم  –وهفيهههههوم  ديهههههد لمتطهههههوير وىهههههو الينهههههدرة 

حيههههث يسههههاعد تطبيههههد هثههههل ىهههه ا  -الحديثههههة فههههي حقههههل اإلدارة
الهفيهههوم الهنظههههات الهختمفهههة فهههي التعهههرف عمهههى  وانهههب القهههوة 

اليهههعف والفهههرص الهتاحهههة، والههههوارد البشهههرية والهاديهههة، كهههها و 
لتههههزاهيم ايهههههن  صههههالحيات لمعههههاهمين ويههههدفعيم لمن ههههاح وزيههههادة 

ت هههاه هنظههههتيم، وىهههو فهههي ىههه ه الحالهههة يحقهههد االىتههههام بتقهههديم 
خدهة إرشادية هتهيزة لم هيور الهستيدف ههن خهالل اسهتخدام 

فهههي أسههههاليب  التكنولو يههها الحديثهههة والتحههههديث الهههدالم والهسههههتهر
أكثههر إنتا يههة  وأدوات أدال العهههل، فتصههب  الهنظهههة اإلرشههادية

البحههث يعههد  الههى أن ىهه إوتههزداد فعاليههة الهنظهههة ككههل. إيههافة 
إيههافة عمهيههة  ديههدة لههها سههبقو هههن بحههوث فههي ه ههال دراسههة 
ثههرال فههي ه ههال البحههث العمهههي حيههث يقههدم  الييكههل التنظهههي وا 

إعههههههادة ىندسههههههة لمبهههههاحثين  إيههههههافة حهههههول هفيههههههوم  ديههههههد ىهههههو 
 العهميات اإلدارية.

 ةذذالبحثية ذذريقذالط
 التغريرات اإلجرائية   -8
ويقصد بيم في ى ا البحث ىم  ي:اإلرشادقادة الغمل  -

العاهة لإلرشاد الزراعي بالهحافظات  ارةالعاهمون باإلد
الزراعي بهديريات  اإلرشادوالهتهثمون في هديري الهدروسة 
ثم رؤسال دارة واألخصاليين ورؤسال األقسام باإلالزراعة 
 عمى هستوى الهراكز اإلدارية. اإلرشادأقسام 

ويقصد بيا في  هندسة الغمميات اإلدارية رالهندرة : إعادة -
أبعاد تعبر عن ألربعة ى ا البحث ها يست يب بو الهبحوث 

الات العهل بالهنظهة  ر إلى تبسيط إتشير  ى ا الهتغير 
الهقدهة لمزراع،  ديةرشااإلتحسين الخدهة ، و اإلرشادية
دراك  اإلرشادمين بصورة العاه وتحسين الزراعي، وفيم وا 

عبارة تغطى ى ا  39وال ى يتكون هن  العهميات اإلدارية
 االبعاد األربعة لي ا الهتغير ىى 

تقميههل فههي ىهه ا البحههث ويقصههد بيهها  تبسذذيط إجذذرا ات الغمذذل:رأ 
الهيهام عمهى بعهض  الالزههةتعهديالت الط رال بأخطال العهل 

 ههههد تيسهههيرقالههههة وطهههرد االتصهههال بهههين العهههاهمين واإلدارة ال
الزراعههي،  اإلرشههادوبههين  ال هيههور الهسههتيدف التواصههل بههين

، وتههم قيههاس ىهه ا والحفههاظ عمههى أي تطههوير تههم وثبههت فاعميتههو
عبهههارات تشهههير الهههى  12البعهههد ههههن خهههالل سهههؤال الهبحهههوث 

العهميههههات ههههدى حا هههة الهنظههههة اإلرشهههادية إلعهههادة ىندسهههة 
)اليندرة( لتقميل وقت إن از العهل، وأن تطبيد ىه ا اإلدارية 

اإلسههموب يقمههل هههن أخطههال العهههل، ويههرورة تطبيههد إسههموب 
اليندرة لتسييل التواصل بين الزراع وبين اإلرشهاد الزراعهي، 

لههههى تعههههديل، وأن يههههتم إوحا ههههة بعههههض الهيههههام القالهههههة حاليهههها 
دقيههد دية بشههكل تصههيم  هيههد األعههال فههي الهنظهههة اإلرشها

ي، ويهههرورة الحفهههاظ عمهههى التطهههويرات الحادثهههة والتهههي وعمهههه
ثبتت فاعميتيا، وحا ة طرد االتصال بهين العهاهمين واإلدارة 

لهههى التطهههوير، ويهههرورة اىتههههام الهنظههههة اإلرشهههادية بت ىيهههل إ
العههههاهمين بيهههها لهواكبههههة هتطمبههههات الهيههههام ال ديههههدة، وتفعيههههل 

 الينههدرة، بيههد إسههموباسههتخدام تكنولو يهها الهعموهههات عنههد تط
وأن أىهههم نتهههال  تطبيهههد الينهههدرة ىهههو التغمهههب عمهههى هعوقههههات 

 العهل وزيادة اإلنتا ية لمهنظهة اإلرشادية.
ويقصد بيا  :المقدمة لمزراع اإلرشاديةتحسين الخدمة رب  

تقميل الف وة هن خالل لمزراع  هتهيزة إرشاديةتقديم خدهة 
بين  ودة الخدهة الهتوقعة وال ودة الفعمية لمخدهة 

لى االست ابة السريعة إإيافة   الهقدهة لمزراع اإلرشادية
وتم قياس ى ا البعد  .لحل هشاكميم في الوقت الهناسب

عبارة تشير الى إسيام  11هن خالل سؤال الهبحوث 
اإلدارية )اليندرة( تطبيد إسموب إعادة ىندسة العهميات 

في تحسين  ودة الخدهة اإلرشادية الهقدهة لم هيور، 
ىناك سيولة في اتصال الزراع بالهرشدين  وأن يكون

دية لمزراع في الزراعيين، وأىهية تقديم الخدهة اإلرشا
الوقت الهناسب، وسرعة تقديم الحمول العهمية لهشاكل 

لتحقيد ال هيور الهستيدف، وتقديم خدهة إرشادية  يدة 
ريا الزراع، وتقميل الوقت الالزم لتقديم الخدهة 
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ميل التكاليف وزيادة اإلنتاج اإلرشادية لمزراع ، وتق
لمزراع، وتقديم الهستحدثات لمزراع التي تاللم 

يا اتيم، وتقميل الف وة بين  ودة الخدهة الهتوقعة إحت
وال ودة الفعمية لمخدهة اإلرشادية الهقدهة لمزراع، وتقميل 

ارات الزراع لم هعية الزراعية أو الهركز اإلرشادي، زي
 .لتقديم الخدهة لمزراع وتقميل اإل رالات الروتينية

ا في ى ا البحث هويقصد بيا  :تحسين  ورة الغاممينرجذ 
بيا بالعاهمين هن اىتهام الزراعي  اإلرشادهنظهة توليو 

العهل وحل الهشكالت  أدالفي رفد كفالتيم هن خالل 
تدريبيم عمى التغييرات التي تحدثيا التي توا ييم ب

بهواعيد  زاملتعمى اال يمتش يعإيافة الى الهنظهة 
ها ه اإلرشاديةبها ييهن والل العاهمين لمهنظهة العهل 
نتا ية لمعهلأثره ينعكس  وتم قياس ى ا  عمى اتقان وا 

ي  عبارات  تو  12 البعد هن خالل سؤال الهبحوث 
أن تطبيد إسموب اليندرة يسيم في زيادة والل العاهمين 
حداث توتر لمعاهمين بالتنظيم  لمهنظهة اإلرشادية، وا 
اإلرشادي وانخفاض في هعنوياتيم نتي ة لزيادة هتطمبات 
 ودة العهل، وو ود در ة هن الويوح والثقة بين 

بالهنظهة اإلرشادية، ويرورة تدريب العاهمين  العاهمين
غييرات التي تحدثيا الهنظهة اإلرشادية، وأن عمى الت

يصب  العاهمون بالتنظيم اإلرشادي عمى در ة كبيرة هن 
، مهشكالت التي تًا ييناهعال ة فالة في السرعة والك

وأىهية تش يد العاهمين عمى االلتزام بهواعيد وأهاكن 
اهل العاهمين باإلرشاد هد هشكالت العهل، وسيولة تع

س ونشاط العاهمون بالتنظيم الزراع، وزيادة حها
اإلرشادي ألدال العهل، وزيادة الحا ة لهزيد هن ال يد 

ن از اعهاليم، وأن ى ا الهب ول هن قبل العاهمين إل
التغيير هن الههكن أن يؤدي الى ترك العاهمين لعهميم 

 هيها كان هوقعيم الوظيفي.
دراك الغمميات اإلدارية:رد   ويقصد بو في ى ا البحث  يهم وا 

تغيير لمبنيان هن  اإلرشاديةها تقوم بو الهنظهة 
التنظيهي ليا هد تغيير هيام اإلدارات الهو ودة يهن 

تنظيهي لتقميل ازدوا ية العهل بالهنظهة اليرم ال
بين الهستويات  فييا التواصل  ةلو سي، و اإلرشادية

هحيطة تييلة لظروف الهادية الاإلدارية الهختمفة إيافة ل
تيم هعرفلهساعدة العاهمين عمى التعمم واالستيعاب، و  ياب
راك العاهمين بيا في طشب واالىتهام  ساليب إن از العهلب

ياس ى ا البعد هن خالل سؤال م قوت صند القرار
عبارات تشير الى أن تطبيد إسموب اليندرة  8الهبحوث 

يؤدي الى هشاركة العاهمين بالتنظيم اإلرشادي في صند 
قرار، وأىهية التركيز عمى هعرفة أساليب إن از العهل، ال

ي اد بيلة تنظيهية يسيل فييا التواصل بين الهستويات  وا 
اإلدارية الهختمفة، وتييلة الظروف الهادية الهحيطة 
بالهنظهة اإلرشادية لهساعدة العاهمين عمى التعمم 

ة، واالستيعاب، وتقميل ازدوا ية العهل بالهنظهة اإلرشادي
سيام في تغيير البنيان التنظيهي لإلرشاد الزراعي، واإل

وتغيير هيام اإلدارات الهو ودة يهن اليرم التنظيهي، 
وعدم فاعمية تقسيم العهل بالهنظهة اإلرشادية في الوقت 

 الراىن.
كل عبارة في كل بعد هن ويست يب الهبحوث عمى 
هدرج هن أربد فلات ىي هوافد األبعاد األربعة السابقة عمي 

بشدة، وهوافد، وهوافد لحد ها، ورير هوافد، ويحصل 
عمى الترتيب قرين  1 -2 -3 -4الهبحوث عمى در ات 

، عبارة 35وعددىا   ا كانت العبارات إي ابيةإ كل است ابة
ا ا كانت العبارات  4 -3 -2 -1بينها يحصل عمى در ات 

 .عبارات  4وعددىا  سمبية
غيههرات تنظيهيههة وىههي وتشهههل ثههالث هت المتغيذذرات المسذذتقمة: -

واسذذتخدام عبههارات،  12ويتكههون هههن  التجديديذذةعمههى التههوالي  
عبههههههارات، وااللتههههههزام  9ويتكههههههون هههههههن   التكنولوجيذذذذذذا الحديثذذذذذذة
عبهههارة، ويسهههت يب الهبحهههوث عمهههى  14التنظيههههي ويتكهههون ههههن 

ارات لمهتغير األول والثاني )يحدث ى ا السهموك دالهها، ى ه العب
عمهى الترتيهب  1 -2 -3در ات أحيانا، نادرا ( ويحصل عمى 

قرين كل است ابة ا ا كانت العبارات إي ابية، في حين يحصل 
ا ا كانهههههت العبهههههارات سهههههمبية، وفيهههههها  3 -2 -1عمهههههى در هههههات 
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هدرج  يست يب الهبحوث عمى ا لتزام التنظيمييتعمد بهتغير 
ههههن ثهههالث فلهههات هوافهههد، سهههيان، ريهههر هوافهههد ويحصهههل عمهههى 

 ابة ا ا كانهههههت العبهههههارات قهههههرين كهههههل اسهههههت 1 -2 -3در هههههات 
ا ا كانههههت  3 -2 -1إي ابيههههة، بينههههها يحصههههل عمههههى در ههههات 

 العبارات سمبية. 
 :الررض ا ح ائى

 إلحصالىلتحقيد ىدف البحث الثالث تم صيارة الفرض ا
  -التالى 
بههههههين در ههههههة حا ههههههة الهنظهههههههة تو ههههههد عالقههههههة إرتباطيههههههة ال

ت اإلرشهههادية الزراعيهههة لتطبيهههد إسهههموب إعهههادة ىندسهههة العهميههها
وبهين كهل ههن الهتغيهرات التنظيهيهة الهسهتقمة  اإلدارية )الينهدرة(

الت ديديههههة، واسههههتخدام التكنولو يهههها الحديثههههة، وااللتههههزام   التاليههههة
 . التنظيهي

 :منطقة وشاممة البحث -0
كفر الشيخ ى ا البحث ب ربد هحافظات ىي  تم إ رال   

هن الو و البحري، والفيوم وبني سويف هن الو و وهطروح 
ي اإلرشادقادة العهل  هد بيانات البحث هن لقبمي. وقد تم ا

الزراعة وهديري ات بهديري الزراعي اإلرشادالزراعي )هديري 
  هعياتمى هستوى الهحافظة ورؤسال الع اإلرشاديةالهراكز 

هبحوثا  185 الزراعية( بهحافظات البحث والبالغ عددىم
مغ حيث ب بهحافظات البحث توا دىم  عمى حسب هوزعين

 هبحوثا عمى الترتيب 42 ،39، 72 ،36عددىم 
 .بالهحافظات اله كورة

   أسموب جمظ وتحميل البيانات: -0

ى ا البحث هن البحوث االستكشافية، وقد تم  هد بيانات   
البحث هن خالل إستهارة إستبيان بالهقابمة الشخصية 

 الهتغير التابد  أوالً قسهين   واشتهمت استهارة االستبيان عمى
 ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( وال ي يتكون إعادة وىو
تبسيط  ول:البغد ام  :أبعاد ىي أربعةغطي تعبارة  39هن 

تشير إلى هدى حا ة  عبارات12إ رالات العهل، وتشهل 
الهنظهة اإلرشادية إلعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( 

الخدهة تحسين   البغد الثانىلتقميل وقت إن از العهل. 
عبارة تشير رمى هدي  11اإلرشادية الهقدهة لمزراع، وتشهل 

إسيام تطبيد إسموب إعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( 
البغد فى تحسين  ودة الخدهة اإلرشادية الهقدهة لم هيور. 

عبارات توي  12تحسين صورة العاهمين، ويشهل   الثالث
العهميات ىندسة إلى اى هدى يسيم تطبيد إعادة 

اإلدارية)اليندرة( فى تحسين صورة العاهمين اإلرشاديين اهام 
دراك العهميات البغدالرابظ هيور الهسترشدين.    فيم وا 

عبارات تشير إلى هدى إسيام  تطبيد 8اإلدارية، ويشهل 
إعادة ىندسة العهميات اإلدارية)اليندرة( فى هساعدة العاهمين 

 ية.اإلدار اإلرشاديين لفيم العهميات 
 2221ديسهبر وقد  هعت بيانات البحث خالل الفترة هن     

وتم استخدام التكرار والنسبة الهلوية  م، 2222 فبرايرلى إ
بيانات  وتحميللعرض وهعاهل االرتباط البسيط لبيرسون 

 البحث.  
 النتائ  البحثية ومناقشتها

تطبي  الزراعية ل اإلرشاديةالمنظمة حاجة  مستوظتحديد :أو ا 
هندسة الغمميات اإلدارية رالهندرة  من وجهة إعادة  موبإس

 ي المبحوثين.اإلرشادنظر قادة الغمل 
( أن أكثر هن ثالث 1 دول رقم )ب ن النتال  اتي  ه     

قد  كروا  (:77٫32وثين )ي الهبحاإلرشادأرباع قادة العهل 
ىندسة  عادةإل الزراعي اإلرشادهنظهة أن هستوى حا ة 

 :18رية كان هتوسطا، في حين  كر حوالي العهميات اإلدا
 أن هستوى االحتياج كان هرتفعا.

أن الهنظهة اإلرشادية تحتاج  إلى وتشير النتي ة السابقة     
حتى يهكنيا  بهكوناتيا األربعة إلعادة ىندسة العهميات اإلدارية

ال ي ربها ر الحادث سوال في البيلة الداخمية يهواكبة التغي
أو وقمة أعداد العاهمين بيا،  نتاجهعدل اإل نخفاضالى إير د 

ة قتصاديوا ةفي البيلة الخار ية تكنولو ي اتر يتغيحدوث 
، و لك هن خالل تبسيط إ رالات العهل وا تهاعية وثقافية

بطتخا  هايمزم هن تعديالت عمى هيام العهل، وى ا يتطمب 
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تطوير أدال العاهمين اإلرشاديين ورفد كفالتيم وتقميل 
  .ة العهل بالهنظهة اإلرشادية الزراعيةإزدوا ي

 
حاجة المنظمة اإلرشادية إلعادة  مستوظ .8ول رقم جد

 هندسة الغمميات اإلدارية
 : تكرار مدظ حاجة

 4٫86 9 درجة 822 -64رمستوظ منخرض
 77٫32  143 درجة 806 -828ر_متوسط_مستوظ

 17٫84 33 درجةيحكثر  807مستوظ مرترظ ر
 122 185 اإلجمالي

 حسبت هن إستهارات اإلستبيان  الهصدر  
 

 قادة بتوزيد هفصل عرض تم فقد اإليياح، هن ولهزيد
 الزراعى الهبحوثين وفقا لو ية نظرىم فى اإلرشادي العهل
 إسموب لتطبيد الزراعية اإلرشادية الهنظهة حا ة هستوى
أربعة  تيم والتى .(اليندرة) اإلدارية العهميات ىندسة إعادة
 أ:تبسيط إجرا ات الغمل ،(2)ب دول هوي  ىو اكه أبعاد 

 القادة اإلرشاديين  أن البحث نتال  هن تبين حيث -
 ىندسة إعادة يرون أىهية إسموب الهبحوثين الزراعيين
إ رالات اإلدارية فى العهل اإلرشادى فى تبسيط  العهميات

 تنازلياً  هرتبة وىى (:39٫5 - :55٫1العهل بنسب هختمفة ) 
 بالتنظيم العاهمين ت ىيل  كالتالى الهتوسطة الدر ة ةلقيه وفقاً 

ال ديدة  الهيام هتطمبات لهواكبة همحة يرورة اإلرشادي
 إعادة إلسموب اإلرشادية الهنظهةيمييا احتياج (، 3٫49)

 العهل إن از وقت لتقميل( رةاليند) اإلدارية العهميات ىندسة
أن تطبيد  "ثم (، 3٫46أسرع ) بشكل اإلرشادية الخدهة وتقديم
، و ال في (3٫41) يقمل هن أخطال العهل أسموب اليندرةى ا 

 اتالتطوير  عمى الحفاظ فى اليندرة  ةساىهالهرتبة األخيرة ه
ييما ب:(، 2.93) فاعميتيا هاظيرت ا ا وتثبيتيا الهستقبل في

فقد   لمجمهور المقدمة اإلرشادية الخدمة جودةيتغم  ب
:( 27.6 -: 52.4) بين  تراوحت نسبة أىهية هكوناتيا ها

 سيم"  كالتالى الهتوسطة الدر ة لقيهة وفقاً  تنازلياً  هرتبة وىى
 في( اليندرة) اإلدارية العهميات ىندسة إعادة إسموب تطبيد

 لهستيدفا لم هيور الهقدهة اإلرشادية الخدهة و ودة تحسين
 ىندسة إعادة إسموب طبيد"ت يمييا، (3.45رتباطيم)ا وزيادة

 الزراع اتصال سيولة في يسيم( اليندرة) إلداريةا العهميات
 إسموب تطبيد يؤديثم " "،(3.35الزراعيين) بالهرشدين

 الخدهة لتقديم الروتينية اإل رالات تقميل لىإ( اليندرة)
 تطبيد يساعدة "و ال في الهرتبة األخير (، 3.32لمزراع)

 ركزاله أو الزراعية لم هعية الزراع زيارات تقميل عمى( اليندرة)
 إعادة أما بالنسبة مهمية إسموب: جذ، "(2.85)اإلرشادي
 لتحسين  ورة الغاممين  الهندرةر اإلدارية الغمميات هندسة
 الزراعيين  اإلرشاديين القادة أن بحثال نتال  هن تبين

 -: 55.7) هابين  هختمفة م بنسبىو أراؤ كانت  الهبحوثين
 الهتوسطة  ةالدر  لقيهة وفقاً  تنازلياً  هرتبة وىى:( 42.2
 التغييرات عمى العاهمين تدريب اليروري أنو هن  كالتالى
 إسموب تطبيدثم "(، 3.52اإلرشادية) الهنظهة تحدثيا التي

 هن كبيرة در ة عمى اإلرشادي بالتنظيم العاهمون ي عل اليندرة
(، 3.33تًا يين) التي مهشكالتا هعال ة في الكفالةو  السرعة
 بين والثقة الويوح هن  و سيخمد( اليندرة) تطبيدثم "

و ال في الترتيب  (،3.32اإلرشادية) بالهنظهة العاهمين
 كان هيها لعهميم العاهمين ترك الىيؤدي  التغيير األخير "أن

 إسموب مهمية بالنسبة أماو : د (،2.79الوظيفي) هوقعيم
يهم ودورظ يى   الهندرةر اإلدارية الغمميات هندسة عادةإ

د  القادة أن بحثال نتال  هن تبين  اريةاك الغمميات اإلدر وا 
 هختمفة بنسب ىمو كانت أراؤ  الهبحوثين الزراعيين  اإلرشاديين

 لقيهة وفقاً  تنازلياً  هرتبة وىى:( 19.5 -: 42.2) هابين
 الظروف تييلةإلى تؤدى اليندرة   كالتالى الهتوسطة الدر ة
 عمى العاهمين لهساعدة اإلرشادية بالهنظهة الهحيطة الهادية
و ال في الهرتبة الثانية "أن تطبيد (، 3.29واالستيعاب) التعمم

 إن از أساليب هعرفة عمى التركيز الى يؤديأسموب اليندرة 
  بيلة إي اد إلىيؤدي  اليندرة تطبيدثم "أن (، 3.28العهل )
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الزراعية لتطبي   لمنظمة اإلرشاديةتوزيظ قادة الغمل اإلرشادي الزراعى المبحوثين ويقا لوجهة نظرهم يى مستوظ حاجة ا .0جدول 
 إسموب إعادة هندسة الغمميات اإلدارية رالهندرة 

متوسط  غير مواي  مواي  لحد ما مواي  مواي  بشدة الغبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارت م
الوزن 

 لمرجحا

ترتيب 
امهمية 
 : عدد : عدد : عدد : عدد النسبية

 
1 

 العهل تبسيط ا رالاتأ  
نظهة اإلرشادية إلسموب إعادة ىندسة العهميات اإلدارية تحتاج اله

)اليندرة( لتقميل وقت إن از العهل وتقديم الخدهة اإلرشادية بشكل 
 أسرع 

 
97 

 
5224 

 
79 

 
4227 

 
7 

 
328 

 
2 

 
121 

 
3246 

 
2 

يؤدي تطبيد إسموب إعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( إلى  2
 العهل. تقميل اخطال

92 4826 82 4423 12 625 1 225 3241 3 

إسموب )اليندرة( الى سيولة التواصل بين الزراع وبين  يؤدي تطبيد  3
 هنظهة اإلرشاد الزراعي. 

79 4227 87 4722 16 826 3 126 3231 5 

 12 2293 328 7 2529 48 4322 82 2722 52 تم تصهيم  هيد األعهال في الهنظهة اإلرشادية بشكل دقيد وعمهي 4

يساىم تطبيد إسموب اليندرة في تطوير طرد االتصال بين العاهمين  5
 بالتنظيم اإلرشادي وبين اإلدارة. 

72 3829 122 5421 12 625 1 225 3231 6 

ت ىيل العاهمين بالتنظيم اإلرشادي يرورة همحة لهواكبة هتطمبات  6
 الهيام ال ديدة

122 5521 73 3925 9 429 1 225 3249 1 

مب عمى هعوقات العهل وزيادة اإلنتا ية هن أىم نتال  يعتبرالتغ 7
 تطبيد )اليندرة( عمى الهنظهة اإلرشادية.

73 3925 92 4927 18 927 2 121 3227 7 

هن أىم ههيزات تطبيد إسموب )اليندرة( ىو تفعيل استخدام  8
 تكنولو يا الهعموهات في العهل اإلرشادي.

68 3627 97 5224 17 922 3 126 3224 9 

بعض الهيام الهو ودة حاليا بالتنظيم اإلرشادي الزراعي تحتاج الى  9
 تطوير.

84 4524 83 4429 18 927 - - 3236 4 

يتم الحفاظ عمى التطويرات في الهستقبل وتثبيتيا ا ا هاظيرت  12
 فاعميتيا

73 3925 94 5228 12 524 8 423 3225 8 

 
 

11 
 

يور اإلرشادي )الزراع دية الهقدهة لم ه ودة الخدهة اإلرشاب  
 والشباب الريفي الهرأة الريفية(  

يسيم تطبيد إسموب إعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( في 
تحسين و ودة الخدهة اإلرشادية الهقدهة لم هيور الهستيدف وزيادة 

 إرتباطيم 

 
 
97 

 
 
5224 

 
 
75 

   
 
4225 

 
 
12 

 
 
625 

 
 
1 

 
 
225 

 
 
3245 

 
 
1 

وب إعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( يسيم في تطبيد إسم 12
 سيولة اتصال الزراع بالهرشدين الزراعيين

81 4328 92 4826 12 625 2 121 3235 2 

يساعد تطبيد إسموب إعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( عمى  13
  اإلرشادية لمزراع في الوقت الهناسب.تقديم الخدهة 

68 3628 93 5223 21 1124 3 126 3222 7 

يؤدي تطبيد إسموب )اليندرة( الى سرعة تقديم الحمول العهمية  14
 والهناسبة لهشاكل ال هيور الهستيدف. 

73 3925 93 5223 15 821 4 222 3227 6 

تطبيد إسموب إعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( يساعد في  15
 ل هيور اإلرشادي. يدة لتحقيد ريا اتقديم خدهة إرشادية  

63 3421 94 5228 25 1325 3 126 3217 9 

تقميل الوقت الالزم لتقديم الخدهة اإلرشادية لمزراع ىو أحد نتال   16
 تطبيد اليندرة.

81 4328 82 4322 22 1228 4 222 3229 5 

يف براه  إرشادية لمزراع  تقمل التكاليؤدي تطبيد اليندرة الى تقديم  17
 ة االنتاج لدييم.وتسيم في زياد

78 4222 85 4529 22 1228 2 121 3229 4 

تطبيد إسموب اليندرة يسيم في تقديم الهستحدثات لمزراع التي تاللم  18
 إحتيا اتيم. 

63 3421 89 4821 31 1628 2 121 3215 12 

هن أىم أىداف تطبيد إسموب اليندرة ىو تقميل الف وة بين  ودة  19
ة الفعمية لمخدهة اإلرشادية الهقدهة لم هيور الهتوقعة وال ود الخدهة

 الهستيدف.

63 3421 122 5421 21 1124 1 225 3222 8 
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 .0تابظ جدول
الدرجة  غير مواي  مواي  لحد ما مواي  مواي  بشدة لغبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارتا م

 المتوسطة
 الترتيب

 : عدد : عدد : عدد : عدد
يؤدي تطبيد إسموب إعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( الى  22

 تقميل اإل رالات الروتينية لتقديم الخدهة لمزراع
74 4222 98 5322 11 529 2 121 3232 3 

يساعد تطبيد )اليندرة( عمى تقميل زيارات الزراع لم هعية الزراعية  21
 أو الهركز اإلرشادي.

51 2726 71 3824 48 2529 15 821 2285 11 

 تحسين صورة العاهمين ه   22
ليندرة( في زيادة والل إعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اتسيم عهمية 

 العاهمين لمهنظهة اإلرشادية.

 
56 

 
3223 

 
94 

 
5228 

 
32 

 
1622 

 
5 

 
227 

 
3229 

 
7 

تؤدي عهمية اليندرة الى إحداث توتر لمعاهمين بالتنظيم اإلرشادي  23
 اتيم نتي ة لزيادة هتطمبات  ودة العهل.انخفاض في هعنويو 

82 4322 36 1925 38 2225 31 1628 2289 9 

تطبيد إسموب إعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( سيخمد   24
  و هن الويوح والثقة بين العاهمين بالهنظهة اإلرشادية.

72 3829 98 5322 13 722 2 121 3232 3 

ين عمى التغييرات التي تحدثيا الهنظهة ري تدريب العاهمو هن الير  25
 اإلرشادية 

123 5527 72 3829 9 429 1 225 3252 1 

العاهمون بالتنظيم اإلرشادي عمى در ة تطبيد إسموب اليندرة ي عل  26
 مهشكالت التي تًا يين .اهعال ة كبيرة هن السرعة والكفالة في 

84 4524 83 4429 14 726 4 222 3233 2 

 12 2279 1628 31 2722 52 1622 32 4222 74 يير الى ترك العاهمين لعهميم هيها كان هوقعيم الوظيفييؤدي التغ 27
تطبيد إسموب إعادة ىندسة العهميات اإلدارية )اليندرة( يش د  28

 العاهمين عمى االلتزام بهواعيد وأهاكن العهل
79 4227 81 4328 21 1124 4 222 3227 5 

يندرة الى سيولة تعاهل العاهمين باإلرشاد هد تطبيد إسموب ال ييؤد 29
 هشكالت الزراع

75 4225 92 4927 15 821 3 126 3229 4 

يسيم تطبيد اليندرة في زيادة حهاس ونشاط العاهمون بالتنظيم  32
 اإلرشادي ألدال العهل.

69 3723 95 5124 22 1228 1 225 3225 6 

ية )اليندرة( يحتاج العهميات اإلدار  إسموب إعادة ىندسةتطبيد  31
 لزيادة ال يد الهب ول هن قبل العاهمين الن از اعهاليم.

  

54 2922 81 4328 29 1527 21 1124 2291 8 

 
32 

دراك العهميات اإلداريةد     فيم وا 
 يساعد تطبيد إسموب اليندرة في هشاركة العاهمين في صند القرار

 
65 

 
3521 

 
95 

 
5124 

 
21 

 
1124 

 
4 

 
222 

 
3219 

 
4 

 2 3228 - - 1124 21 4922 91 3925 73 يؤدي تطبيد اليندرة الى التركيز عمى هعرفة أساليب إن از العهل. 33
يؤدي تطبيد اليندرة إلى إي اد بيلة تنظيهية يسيل فييا التواصل  34

 بين الهستويات اإلدارية الهختمفة
66 3527 98 5322 22 1228 1 225 3224 3 

ية الهحيطة بالهنظهة اإلرشادية لهساعدة لة الظروف الهاديتي 35
 العاهمين عمى التعمم واالستيعاب.

74 4222 93 5223 15 821 3 126 3229 1 

 6 3227 322 6 1824 34 4625 86 3129 59 يقمل تطبيد )اليندرة( هن ازدوا ية العهل بالهنظهة اإلرشادية . 36
 5 3212 423 8 1824 34 4222 74 3723 69 لإلرشاد الزراعي.بنيان التنظيهي لتسيم تطبيد اليندرة في تغيير ا 37
يؤدي تطبيد اليندرة الى تغيير هيام اإلدارات الهو ودة يهن اليرم  38

 التنظيهي
36 1925 73 3925 52 2821 24 1322 2265 8 

 7 2292 1228 22 2328 44 2726 51 3728 72 بالهنظهة اإلرشادية رير فعالةتعتبر طريقة تقسيم العهل  . 39
 

 اإلدارية الهستويات بين التواصل يافي يسيل تنظيهية
 اليندرة تطبيدو ال في الهرتبة األخيرة أن (، 3.24الهختمف)
 اليرم يهن الهو ودة اإلدارات هيام تغيير لىإيؤدي 

     (.2.65التنظيهي )

 إعذذادة إسذذموب مبغذذاد النسذذبية امهميذذة عمذذى التغذذرف ثانيذذا:
 نظذذذذذر وجهذذذذذة الهنذذذذذدرة  مذذذذذنر اإلداريذذذذذة الغمميذذذذذات ندسذذذذذةه

 المبحوثين
 ( أن تحسههههين الخدهههههة3ب ههههدول ) بحههههثنتههههال  الأويههههحت    

 لمهزراع  هالت فهى الهرتبهة األولهى ههن حيهث الهقدهة اإلرشادية
 وفقاً  أىهيتيا النسبية فى عهمية إعادة ىندسة العهميات اإلدارية
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دراك فيههمثههم مين، هتحسههين صههورة العههايمييهها أرال الهبحههوثين،   وا 
 وتشهير تمهك، العههل ا هرالات اإلدارية، وأخيرا تبسهيط العهميات
عمهههههى الهنهههههت  النيهههههالي لمعههههههل إلهههههى أىهيهههههة التركيهههههز  النتي هههههة 

دية هتهيههزة لمههزراع بههها يههؤدي إرشههااإلرشههادي وىههو تقههديم خدهههة 
أهام الزراع ولهن يته تي لى تحسين صورة العاهمين اإلرشاديين إ

داخههل الهنظهههة العنصههر البشههرى االىتهههام ب  لهك اإل هههن خههالل
د أسموب إعادة ىندسة تطبياإلرشادية وتنهية هياراتو وت ىيمو ل

العهميات اإلدارية لها لو هن دور كبيهر فهى ن هاح تمهك العهميهة 
 الهحيطههة الهاديههة الظههروف لتييلههة الههدؤوب دهههو، والعهههلهههن ع
شههههراكيم العههههاهمين لهسههههاعدة بيهههها  سههههعيا القههههرارات صههههند فههههى وا 
 لمههههزراع هتهيههههزة إرشههههادية خدهههههة ميههههدف الهنشههههود وىههههو تقههههديم ل

 .  لهشكالتيم السريعة واإلست ابة
 اإلرشذاديةالمنظمذة  حاجةتحديد الغالقة بين درجة  :ثالثا 

هندسذذة الغمميذذات اإلداريذذة إعذذادة  إسذذموبلتطبيذذ  الزراعيذذة 
المتغيذذذرات التنظيميذذذة المسذذذتقمة رالهنذذذدرة   وبذذذين كذذذل مذذذن 

لتذذزام إل اسذذتخدام التكنولوجيذا الحديثذة  واديذة  و يالتاليذة رالتجد
 المبحوثين : ي   والك من وجهة نظرالتنظيم

 ها يمي  (4 دول رقم )ب النتال اتي  هن 

بين هكون تبسهيط  2٫25عند و ود عالقة هعنوية عكسية  -أ
، وكانهههت االلتهههزام التنظيههههي إ هههرالات العههههل وبهههين هتغيهههر 
د هتغيههههر اسههههتخدام ههههه 2٫21العالقههههة هعنويههههة عنههههد هسههههتوى 

 .الت ديدية ال تو د هعنوية هد هاالتكنولو يا الحديثة، بين

عكسهههية عنهههد هعنويهههة و هههود عالقهههة  النتهههال اتيههه  ههههن  -ب
 اإلرشههههههاديةبههههههين هكههههههون "تحسههههههين الخدهههههههة  2٫25هسههههههتوى 

"، فهي حهين كانهت االلتزام التنظيههي  الهقدهة لمزراع" وبين "
التكنولو يها  خدامتههد هتغيهر "اسه 2٫21العالقة هعنوية عنهد 

    ".الت ديديةالحديثة"، وعدم و ود عالقة هد "

عنههههد  هعنويههههة هو بهههةو هههود عالقهههة الههههى  لنتهههال ا شهههارتأ -ج
 " وبهههينصهههورة العهههاهمين تحسهههين" بهههين هكهههون 2٫25هسهههتوى 

 "اسههههههههتخدام و" االلتههههههههزام التنظيهههههههههي  "كههههههههال هههههههههن هتغيههههههههري 
 ".       ةالت ديديو ود عالقة هد " وعدم التكنولو يا الحديثة"،

 2٫21و هههود عالقهههة عكسهههية عنهههد هسهههتوى  النتهههال  أظيهههرت - د
دراك العهميههات  ون "بههين هكهه اإلداريههة" وبههين كههال هههن فيههم وا 

" و"اسههههههههتخدام التكنولو يهههههههها االلتههههههههزام التنظيهههههههههي  هتغيههههههههري "
           ".      الت ديديةالحديثة"، وعدم و ود عالقة هد "

 ندرة  من وجهة نظر المبحوثينإعادة هندسة الغمميات اإلدارية راله امهمية النسبية مبغاد إسموب .0دول ج
 ترتيب امهمية النسبية متوسط الوزن المرجح أبغاد الهندرة م
 4 2296 تبسيط ا رالات العهل 1
 1 3223 تحسين الخدهة اإلرشادية الهقدهة لمزراع 2
 2 3216 تحسين صورة العاهمين 3
دراك العهميات اإلدا 4  3 3229 يةر فيم وا 

 ة اإلستبيانحسبت هن إستهار الهصدر   
 

  لهندرة وبين المتغيرات المستقمةتطبي  ال اإلرشاديةالمنظمة حاجة الغالقة بين درجة  .4رقم جدول 
 التجديدية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتزام التنظيميإل ا أبغاد الهندرة م
 2٫251 **2٫264 *2٫148- تبسيط ا رالات العهل 1
 2٫247- **2٫219 *2٫157- الهقدهة لمزراع اإلرشاديةتحسين الخدهة  2
 2٫271 *2٫149 *2٫178 تحسين صورة العاهمين 3
دراك العهميات اإلدارية 4  2٫233 **2٫219 **2٫211- فيم وا 
 2٫116- **2٫262 2٫226 اإل هالي 5
 2225ى ل*هعنوى عند الهستوى اإلحتها حسبت هن استهارة اإلستبيانالهصدر 

 2221**هعنوى عند الهستوى اإلحتهالى 
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و ههود عالقههة هعنويههة هو بههة عنههد هسههتوى  النتههال تويهه   -ىههه
بههين الدر ههة الكميههة لحا ههة الهنظهههة اإلرشههادية لتطبيههد  2.21

 بين هتغير "استخدام التكنولو يا الحديثة". اليندرة و 
لههههههى أنههههههو كمههههههها زاد اسههههههتخدام إوتشههههههير النتههههههال  السههههههابقة      
كنولو يههها الحديثهههة فهههي العههههل كمهههها ازدادت حا هههة الهنظههههة تال

لهههههى إعهههههادة ىندسههههههة لمعهميهههههات اإلداريهههههة، فتفعيههههههل إاإلرشهههههادية 
اسهههتخدام تكنولو يههها الهعموههههات عنهههد تطبيهههد إسهههموب الينهههدرة، 

م بشكل كبير فهي ن هاح تطبيقهو واله ي ههن أىهم نتهال  ىه ا يسي
 يههههة االن ههههاح ىههههو التغمههههب عمههههى هعوقههههات العهههههل وزيههههادة اإلنت

 لمهنظهة اإلرشادية.
اإلحصههههالى الفههههرض  تههههم رفهههض عمههههى ىههه ه النتههههال   اوبنهههالً 

بهتغير إسهتخدام تكنولو يها الهعموههات السابد  كره فيها يتعمد 
الفههرض نههتهكن هههن رفههض لههم و وقبههول الفههرض البههديل  الحديثههة

بهتغيههههههههرى اإللتههههههههزام التنظيهههههههههى و فيههههههههها يتعمههههههههد  اإلحصههههههههالى
 .  الت ديدية

 التو يات
طريقة  15(، الطريد إلى...ال 2226عمي ) ،الحهادي

 لمتغيير، دار بن حزم،عهان.
ىندسة  عادةنهو ج إل(، تطوير 2228) الخوا ا، ها د

العهميات اإلدارية في هؤسسة التدريب الهيني في األردن، 
 رسالة دكتوراه، ال اهعة األردنية، عهان،األردن.

طور تتنظيم الهنظهات دراسة في  (،2222) السالم، هؤيد
دار ل هالة عهام، الطبعهة األولى، الفكر التنظيهي خال
 األردن.،عالم الكتاب الحديث
ىندسة العهميات  إعادة (،2222) السمطان، فيد صال 

اإلدارية اليندرة، نقمة   رية في هفاىيم وتقنية اإلدارة، 
 السعودية. –هطابد الخالد، الرياض

الهنشآت  ة( ،إدار 2229) الشنورهروان الشبمي ،ىيثم و 
 الهعاصرة ، دار صفال لمنشر والتوزيد ، عهان ،األردن.

(، تطور الفكر واألنشطة اإلدارية ، 2222) العتيبي ، صبحي
 الطبعة األولى ، دار  هكتبة الحاهد، عهان.

السموك التنظيهي ه دراسة  (،2223)القريوتي، هحهد قاسم
السموك اإلنساني الفردي وال هاعي في الهنظهات 

 عهان. دار الشرود لمنشر والتوزيد،، فةمالهخت
ال اإلدارية وسيمة (، إعادة ىندسة األعه2212) الكردي،أحهد

بحث  ،لتحقيد التهيز التنافسي لمهنظهات الهعاصرة
هنشور، 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/t

opics 30/10/2022 
دار  ،ةلتنهية اإلدارية، الطبعة الثانيا(، 2222)الموزي، هوسى

  والل لمطباعة والنشر، عهان.
 إعادة(، إنعكاسات 2229)النتشة، حازم عبد العزيز داود

اليندسة اإلدارية )اليندرة( عمى  وانب الن اح الهؤسسي 
يا في بمدية الخميل، رسالة ها ستير ، كمية الدراسات العم

 فمسطين. والبحث العمهي،  اهعة الخميل،
لتنظيهي سموك األفراد ا(، السموك 2224) حريم ، حسين

لمنشر وال هاعات في هنظهات األعهال ، دار الحاهد 
 والتوزيد، عهان. 

تر هة د. هحهد سيد أحهد عبد  (،2223) ديسمر،  اري
 الهتعال، إدارة الهوارد البشرية، دار الهريخ لمنشر،

 .الههمكة العربية السعوديةالرياض، 
ات، الطبعهة هىندسهة العهمي إعادة (،2226)رفاعي، ههدوح

 .، هصر، القاىرةاألولهى،  اهعهة عهين شهس
(، دور ىندسة الهوارد 2214الحميم، حنان كهال )عبد 

اإلدارية )اليندرة( في إدارة الهخاطر الهؤسسية في القطاع 
الزراعي، هؤتهر ال هعية العمهية لإلرشاد الزراعي، إدارة 
الهخاطر في القطاع الزراعي، كية الزراعة،  اهعة 

 .، هصرلقاىرةا
آرال قادة  (،2219إهام ) عبد الحميم، حنان كهال، ودينا حسن

العهل اإلرشادي الحكوهي ببعض هحافظات هصر في 
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ABSTRACT 

The Needs its Reengineering the Administrative Processes of Agricultural 

Extension Organization and its Relationship with Som Organizational 

Variables  from the View Point of the Extension Work Leaders 
Abdelghany M. A. Naser ; Amr E. Darwish 

This research aimed to determine the needs of the 

agricultural extension organization to reengineering the 

administrative process as seen by the agricultural 

extension leaders, identify the relative importance of the 

dimensions of the re-engineering, as well as to study the 

relationship between needs of administrative processes 

(reengineering) from the point of view of the 

respondents and som independent variables which were 

the degree of regenerative, using the modern technology 

and organizational commitment. 

The data were collected during the period Des. 

2021- Feb 2022 through personal interviews by using  

questionnaire from 185 respondents in the research 

area. Tables, Frequencies , Percentages and Simple 

Correlation were used to present and analyzing the 

study data. 

  The main results of the research were:       

1- More than three quarters of agricultural extension 

leaders (77.30%) mentioned that the needs level of 

the Agricultural Extension Organization to re-

engineering the administrative processes were 

medium . 

2- Improving the extension service provided to farmers 

came in the first place in terms of its relative 

importance in the process of re-engineering 

administrative operations. 

3- It was also found a positive and significant 

relationship (0.01 level) between the needs degree to 

reengineering the administrative processes of 

Agricultural Extension Organization and use of 

modern technology" in it. 
Key words: Agricultural Extension, Organization, 

engineering the Administrative  Processes , the 

Extension Work Leaders. 
 


