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دادإـع
 

 رافإـش

  
 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 

جامعة بنها –كلية الرتبية 
 مدرس الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 

جامعة بنها –كلية الرتبية 

البحددا الحددإلى تلددد اح يدد  االددتاحا  الغلبتعدد  لمبومدد  لمددد الغ   ددإ  البددى ا الدد  يهدد   
مؤسسددإ  اضددإط ال بددإة ا كلدد  ال  ضددق لندد  العمددا  ن سدد  ال غمكددإ  اا:ااضدد   ك لدد  مدد   دد ة  
الب ددت  لمدددد السدددة الندتضددد  لهن سددد  ال غمكدددإ  اا:ااضددد   كاح يددد  م مددد  ت:اا  مؤسسدددإ  اضدددإط 

ق فدى ال  ددق الحإ دت  كال نددل لد  الغ   ددإ  البدى ا الدد  مؤسسدإ  اضددإط ال بدإة ا كلد  ال  ضدد
ال بدددإة ا كلددد  ال  ضدددق فدددى ال  دددق الحإ دددت  كاح يددد  االدددتاحا  الغلبتعددد  لمبومددد  لمدددد م   دددإ  
العما  ن س  ال غمكإ  اا:ااض  لمد مؤسسإ  اضدإط ال بدإة ا كلد  ال  ضدق  كمد   بدإحث البحدا 

اض  ال دإممم  لمدد متاعدط العمدا تلدإ:  الهن سد  اا:ااضد   ك ندت أ   أصب  م  ال غك  بغكإن  اد 
ثلإف   ن س  ال غمكإ  اا:ااض  ام  كإفد  ال دإممم  بغؤسسدإ  اضدإط ال بدإة  كا سكدد مسدب  ا  
الثدد ا  الب ن ل لكدد  فددى ت ددإا العمددا الهن سدد  اا:ااضدد   كاجسددببإ:  مدد  الب ددإا  النإلحدد  فددى م ددإة 

مكغكددإ  كلإلغكددإ   كالبتكمددا لمددد الب ثددإ  الاإالكدد  لتكددإ:ا  مؤسسددإ  اضددإط تلددإ:  الهن سدد  محمكددإ  ك  
ال بددإة كال ددإممم  اهددإ تلددد الدد كة النإلحدد  فددى  ددتا الغ ددإة  ك:لددم ابددإ:ة الاعددتا  اددم  مؤسسددإ  
اضإط ال بإة فى الغنلل  الب مكغك  ال اع   أك لمد مسب ى ال كل  ككط  كالبتكمدا لمدد الغتلةكد  

إ:  النددت فدى المد اح  كاللد ا م  الحإلغد  لهدتح الغتعمد  ككعد ااهإ الغابمبد   كابسدك  الندإمك  لعت تل
 تلتاحا  ال غط م  ت:اا  الغتعم  تلد التك إ  الغابمب  لعت اسبا ام الب ن ل لكإ الح يث .

 مؤسس  اضإط ال بإة. – ن س  ال غمكإ  اا:ااض   –الغ   إ   الكلمات املفتاحية:
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Abstract 
The current research aims to define the proposed procedures to 

overcome the obstacles facing kindergarten institutions in the State of 

Kuwait when applying administrative operations engineering, by: 

identifying the theoretical foundations for engineering operations 

management, and specifying the features of the administration of 

kindergarten institutions in the State of Kuwait at the present time, and 

revealing the obstacles Facing kindergarten institutions in the State of 

Kuwait at the present time, and defining the proposed procedures to 

overcome obstacles to applying administrative process engineering to 

kindergarten institutions in the State of Kuwait, and from the results of the 

research, it has become of great importance: training workers in phases of 

development It is a matter of re-engineering management, and spreading 

the culture of management process engineering among all workers in 

kindergarten institutions, employing the developments of the 

technological revolution in the framework of applying administrative 

engineering, and benefiting from successful experiences in the field of re-

engineering locally, regionally and globally, and focusing on external 

missions of kindergarten institutions leaders and their workers to 

Successful countries in this field, support the exchange of experiences 

between kindergarten institutions in the same educational region or at the 

state level as a whole, and focus on the systematic reference by reviewing 

the regulations and laws governing this stage and Various units, 

streamlining the working procedures of the stage management to various 

preschools through the use of modern technology. 

Key Words: Constraints - Management Process Engineering - 

Kindergarten Foundation. 
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 ث:ــــة البحــــدمــــمق
مدددد  البومددددتا  لمددددد السددددإع  اج ب ددددإ:ي  كاجلبغإ كدددد   م غ لدددد يندددده  ال ددددإلم الغ إصددددت 

ا  كسددق  ددتح الغبومدتا  لمددد أ ندل  ال ن ددت البنددت  البتب ضد  كاا:ااضدد   ك د  ك كالسكإسدك  كالثلإيكدد  
مدد  ثددم   ك فددى كإفدد  م ددإج  ال غددط بغابمددل الغؤسسددإ  الغ بغةكدد  سدد اح كإ ددق   مكدد  أك ت بإلكدد 

الغبإهكم كالث ااق البى كإ ق مسبلت  فى ال  إن لسن ا    ضم  مضدق  كاتاد  لمدد  ضب  لق اع
مددد  الغندددك    أاتم دددإ لددد م اللددد ا  لمدددد م علددد  البلددد اا  كفهدددم :كاف هدددإ سهددد ا م غ لددد   لددد  

الب كد م هإ  المت الت  ا  كدة لمدد السدإع  البتب ضد  بإا إف  تلد ص  ب  الحتكتك  كابسمت إ  
  .(1) كمضغ  إ  الب مكغك  شك     غؤسسلحا اهإ م  ف  ا  أثت  لمد المإ كالب مكغك  ك 

الب مكغك  م  أ م ال نل  اا سإ ك  فى الغ بغ إ  لمد ا ب   متاعط   كا   الغؤسس
ال ا ددإ   لدد  ل هددإ اددؤثت اددشثمتا  مبإشددتا  فددى عكددإ  الندد    كالمددم البغإ كددإ كا ب ددإ:يإ كسكإسددكإ  

 كددط لمددط  ك دد  المدد   لدد  سددةكإ  ادهددت  بإح دد  فددى  إ   إلحدد ا  اسددبثغإا ي دد  الب مددكم لمددد الببددإا أن 
 لم  ل  ال غط الغؤسسى فى البحدا لد  سدعط الد ضت أ:احهدم  مد   د ة العمدا ئم  الغس لإ:ا  

  .(2)الب مكغك    دتضإ  اا:اا  البتب ض  الح يث  البى ا ام مكإ   الغؤسس
كدد  بحإلدد  :احغدد  تلددد البلدد ضت الغسددبغت اا:اا  الب مكغكاشسكسددإ  لمددد  لدد  فلدد  أصددبحق 

لأل دغ  اا:ااض  الغبب     إص   الغؤسسإ  الب مكغك  البى شه   ال اا  ممغ سإ    ة السدن ا  
لمددد لغكددو الغسددب ضإ  مدد  عمددا    كدد  كلدد :  ك إصدد  مددو ال لدد ا تلددد الللكدد  الثإلثدد  الغإ دك  

الب مكغكد  كأ دغد    غؤسسدالإ  لمد  ل  فإن الا مإ  الب مكغك  البى ال مهإ فى كإف  ال كة  كقكإس
ال غدط اهدإ كالغغإاسدإ  اا:ااضد  بحإلدد  تلدد البب مدت ب  يد  الددإ:   ن سد  ال غمكدإ  اا:ااضد  بغددإ 

  .(3)يب افا مو الغغإاسإ  كال دغ  الح يث  فى  تا الغ إة
بددى اابمددل تعدد ى الغدد ا ط البتب ضدد  لمبلدد ضت اا:اا  الا دد   ن سدد  اا:اا  كلمددد  ددتا فددإن 

ل  السإلم  اا:ااض  ال تى  كضه    تا السم   تلد ال ص ة تلد احسمنإ  لتاض  فى م دإة 
ال  ددق الدد مم لبلدد يم الا مدد   كضعدد أ  ددتا السددم   فددى البلدد ضت بشسددئم  لتاضدد  عدد ة لدد كى  ددتكا  

ط   كمسدد تإاهإ  كضبلمد   لدد  تلددإ:  النددت فددى كسددإحل الهككددؤسسددكلد : كددط كعدد   مد  كعدد ا  الغ
البندكغددى كالب ن ل لكددإ كالسكإسددإ  الغبب دد   ك دد  يكدد ن  لدد  لمددد الغسددب ى ال غددى أك لمددد مسددب ى 

   .(4)حلا م    لهإ ال  ا بكع ا  ب منهإ  كضتكا  تا السم   لمد ال ضت ال غمكإ  البى ا
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  سدددعكإ    ندددش مددد  لدددتكا لمدددم اا:اا  كالحإسددد    إ  عددد يث إ  الهن سددد  اا:ااضددد  مبه مدددا ددد  ك 
 الهند ا   ك د  أصدب   دتا الغبهد م منده اا   كأ الهن سد  اا:ااضد  كأ تلإ:  الهن سد  أن اسغد يكغك 

كابلمددد  الهن سددد  اا:ااضددد    ك ددددم الغ م مدددإ  لب  دددك  البحددد ة البندكغدددى اللغدددإةفدددى أ دغددد  
البتكمددا لمددد ال غمكددإ  اا:ااضدد  ادد ج مدد  ال سكبدد  أك الغهغددإ  ال سكلكدد   كبهددتح اللتضلدد  ا دد ن 

 دى كسدمم  ت:ااضد  منه كدد   اا:ااضد    سدفإلهن   (5)  اا:ااضد  مبغمدا  لد  مهغدإ  ال سددإحلالهن سد
ال م لمد تلإ:  هككم  كا غكم ال غمكإ  السإسك  اه   احلما ال ا ل  ت  ك غ ح فدى أ:اح 

  .(6)الغندغإ  يكبط ستل  ال:اح كاالكض الب مب  كل :  الغنبث
كط لددإم  ك :اا  مؤسسددإ  اضددإط ال بددإة بنددكط  دددإ  اعنددى اا:اا  البتب ضدد  بنددشدد  أن  كج

تلددددإ:   ن سدددد   م نددددد  لدددد  أنلمغدددد ا ط اا:ااضدددد  الح يثدددد  يسددددهم فددددى الدددد ضت أ:اح ال سددددإحل اا:ااضدددد   
يسدإيت البلد ا فدى   لمدد الببدإا أ د  حلدا  لد الدت  يال غمكإ  اا:ااضد   د  السدم   اا:اا  الغنإسد  

جاب دإا فدى  دتح الف دإا ال  يد   كأ:اح ال غدط  بإا دإف  تلدد  لد  كغإ يند و الغبدإ:أ  كا  الب ت اا:اا  
اضددإط  ا فددإن الإ دد  الغ م مددإ  )الب ن ل لكددإ( ا بعددت الغحدد ا السإسددى لهددتا الغدد  ط  مغددإ يغكدد  مدد يت 

 كالب اصط مو ال هإ  التسغك  كالعمئ  الغحكل  بسه ل .  ال بإة م  أ:اح الغهإم الغ كم  تلمه

  ث:ـــــة البحـــــمشكل
ا   ت:اا  مؤسسدإ  اضدإط ال بدإة مدتلح لم  دت الدت   ةدكل يكد   لغدإ ا كسد  مد  كإفد  
الدتك  كالغبومتا  السكإسك  كاج ب إ:ي  كاجلبغإ ك  كالثلإيك  كالب ن ل لكد  السدإح   لمدى كإفد  

ا الغسب ضإ  الغحمك  كال إلغك  فى أ  م بغو مد  الغ بغ دإ ف فدإا:اا  ادؤثت كابدشثت بكدط مدإ يد ك 
ع لهإ م  مبومتا  مابمب   ك تا ي كة ا كاح لمى اللإبو الغغما لمغ بغ دإ  كالند    فدى أ  
:كلدد  مدد  الدد كة  كض دد  مبهدد م تلددإ:   ن سدد  ال غمكددإ  اا:ااضدد  أعدد  مدد ا ط البلدد ضت الددت  يتكددا 
لمدددى تلدددإ:  الب دددغكم السدددتضو كال دددتا  لم غمكدددإ  اا:ااضددد  اجسدددبتااك ك  ك ا  التكغددد  الغضدددإف  

ل  لمددددندم  كالسكإسددددإ   كالهكإلددددط البندكغكدددد   اهدددد   احسددددم  ال:اح كمضددددإ:  اا بإلكدددد  فددددى ككددددت
الغؤسسدد . كضتكددا أسددم   تلددإ:  الهن سدد  لمددد البومددت ال ددتا  فددى لغمكددإ  الغؤسسدد  مدد  ألددط 

 .(7)ال ضت اا بإلك  فى كغهإ كككبهإ كمنإكلبهإ اه   تا إح ال غ ح
 رئيس التالي: يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال ال

  لكد يغك  البوم  لمد الغ   دإ  البدى ا الد  مؤسسدإ  اضدإط ال بدإة ا كلد  ال  ضدق
 لن  العما  ن س  ال غمكإ  اا:ااض ؟
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 ويتفرع عنه التساؤالت الفرعية التالية:
  السة الندتض  لهن س  ال غمكإ  اا:ااض ؟مإ 

 مإ م م  ت:اا  مؤسسإ  اضإط ال بإة ا كل  ال  ضق؟ 

 لغ   إ  البى ا ال  مؤسسإ  اضإط ال بإة ا كل  ال  ضق فى ال  ق الحإ ت؟مإ ا 

  اا:ااضددددد   ال غمكدددددإ الغلبتعددددد  لمبومددددد  لمدددددد م   دددددإ  العمدددددا  ن سددددد   مدددددإ االدددددتاحا
 لمد  تح الغؤسسإ ؟

 ث:ــــــــداف البحــــــــأه
ى ا الد  يه   البحا الحإلى تلد اح ي  االتاحا  الغلبتع  لمبومد  لمدد الغ   دإ  البد

 مؤسسإ  اضإط ال بإة ا كل  ال  ضق لن  العما  ن س  ال غمكإ  اا:ااض   ك ل  م    ة 

 . الب ت  لمد السة الندتض  لهن س  ال غمكإ  اا:ااض 

 .اح ي  م م  ت:اا  مؤسسإ  اضإط ال بإة ا كل  ال  ضق فى ال  ق الحإ ت 

 ة ا كلددددد  ال  ضدددددق فدددددى ال ندددددل لددددد  الغ   دددددإ  البدددددى ا الددددد  مؤسسدددددإ  اضدددددإط ال بدددددإ
 ال  ق الحإ ت. 

  اح ي  االتاحا  الغلبتعد  لمبومد  لمدد م   دإ  العمدا  ن سد  ال غمكدإ  اا:ااضد  لمدد
 اضإط ال بإة ا كل  ال  ضق. مؤسسإ 

 ث:ـــــات البحـــــمصطلح
 أرتكز البحث الحالي علي المصطلحات التالية:

 (: Kindergartenال )ــــاض األطفــــري -1
ؤسسدد  البغإ كدد  يمبحددا اهددإ ال بددإة مددإ اددم  السدد  التاب دد  كالاإمسدد  تلددد السدد   ددى م

  كا دد  اضددإط اجاب احكدد  الغدد اا   عددط مبإشددت السإ:سدد  مبإشددت   كلمددد  لدد  الددو اضددإط ال بددإة 
(8)ال بإة امب ا: لمحكإ  الغنالك  بإلنسب  لأل بإة التي  ج يمبحل ن بغ اا  الحضإ  .

 

ابددد لد انبمدددت الالددد  كالسكإسدددإ  ال دددإ:ا  مدددد  اا:اا  ال مكدددإ ك لددد   أك أ هدددإ اا:اا  البدددى
اب مضو اللغإة لمد ال إممم  كا لمههم كمبإب بهم  كبإلبدإلى الغسدإ غ  ال إ:  فى ال ضت ال غمك  
البتب ضدد  ككددط  ك لدد  لدد   تضددا البلدد ضم النددإمط  كم علدد   غدد  ال بددإة كمدد ى تي إاكدد  ابددإلمهم 

 (9)   ة الغتعم  اجاب احك .كاش ممهم ك ل ا: م ل
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أ هإ لغمك  االك  كانسما كا لمد  كدط لغط اتب   كا مكغى يح ث :ا دط التك د  مد  
ألط احلما التدتاط البتب ضد  كفدا  غدإ ا محد :  مد   عدط اا:اا  فدى التك د   كأ هدإ  لد  ال دم 

  لإمدد  كفمسددب  الغددندم الددت  اببإلددط ألدداااح :ا ددط التك دد  ك إالهددإ ابددإل  تي إاكددإ كفدددا سكإسدد
(10)اتب ض  اض هإ ال كل  فى تل ا: ال بإة بغإ يببا مو أ  ا  الغ بغو.

 

 (Engineering of administrative processesهندسة العمليات اإلدارية ) -2
ا ددت  لمددد أ هددإ تلددإ:  ا ددغكم ال غمكددإ  اا:ااضدد   مدد   دد ة اح ضمهددإ مدد  لغمكددإ  م دداأ  

ل  ل  ب ضهإ الب ض ي غدو امنهدإ هككدط اندكغدى اأسدى  تلدد كم مل  لمد كسإحل مابمب  كم اك 
لغمكددإ  كإممدد  م ملدد  لمددد فددتث لغددط  بحمددا يددؤ:  كددط فتضددا لغمكدد  كإممدد   ي غددو امنهغددإ هككددط 

 (11)اندكغى شبكى  مو تلتاح الب  ي   الغ حغ  فى كط م  الندم اا:ااض  كالثلإيك  كالبندكغك . 
يبم ت: إل  لمد ت:اا  اضإط ال بدإة  بحمدا ابحد ة كا ت  تلتاحكإ  بش هإ الب  يط الت  

اا:اا  الهتمدى اللدإحم لمدد الغتكاضد  فدى ااادإ  اللدتااا   تلدد الند   الندبكى الدت  ي لددى   د  مد  
 الحا ل ط م سل أن يك ن شتضكإ كبإ كإ لملتااا  البى ااص م إة لغم .

 ث:ــــــج البحــــــمنه
ل صبى بإلببإاح الغنهث الغنإس  لبحلما   ف  " البضى  عك   البحا اسبا ام الغنهث ا

عمددا يلدد م ا صددل مددإ  دد  كددإح  كابسددمتح  ك دد  يهددبم ابح يدد  الدددتك  كال تبددإ  البددى ا لدد  اددم  
ال  إحو  كغإ يهبم ابح ي  الغسإاا  النإح   أك السإح   كالب ت  لمد الغ بل ا  كاجا إ إ  لند  

 .(12) اال إممم  كال غإلإ  ك تاحلهإ فى النغ  كالبل

 ويندرج تحتها ما يلي:

 ماهية هندسة العمليات اإلدارية وأهميتها:أ( 
م  ك  هإ اتكا لمد تلإ:  البب مت ب  ا   Re-Engineeringانلما الهن س  اا:ااض  

ألددط احلمددا  بددإحث أفضددط أسإسددك  ك لددإ:  الب ددغكم ال ددتا  لم غمكددإ  التحكسددك  فددى الغؤسسدد  مدد  
لمددد  دد ح ملددإيكة م  دد  ك  لددأل:اح ك لدد  مدد  ألددط سددتل  ت  ددإم ال غددط كاحلمددا ل :ادد  مددو 

 .(13)الممط الب مب 
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ك نددإم مدد  يندددت تلددد تلددإ:  الهن سدد  لمددد أ هددإ كسددمم  ت:ااضدد  منه كدد  الدد م لمددد تلددإ:  
سإسك  م  ألط احلما العنإح البندكغى م  لتكاح كا بغ  لمد تلإ:  هككم  كا غكم ال غمكإ  ال

الددد ضت لددد  ت  ك غددد ح فدددى ال:اح الغؤسسدددى يكبدددط لهدددإ سدددتل  ال:اح كاالدددكض الب مبددد  كلددد :  
 .(14)الا م  أك الغنبث

كلمد  دتا فدإن الهن سد  اا:ااضد  اغثدط أعد  الغد ا ط اا:ااضد  الح يثد  البدى اسدب إ ق اهدإ 
لهككمدد  فددى لغكددو ال نددل  الغؤسسدد  ال  ددتض  مدد  ألددط احسددم  أ:احهددإ ك لدد  مدد   دد ة تلددإ:  ا

كاالتاحا  كااسبتااك كإ  البى ال م اهدإ الغؤسسد   أ  أ هدإ اتكدا لمدد تلدإ:  البب مدت ال د  ت  
 .(15)فى لغمكإ  الغؤسسإ  ك لإ:  ا غكغهإ بنكط لتا  لبحلما احسمنإ  أفضط فى ال:اح
ااضدد  الدد م كلمددد  ددتا يغكدد  ال صدد ة تلددد تلددإ:  الهن سدد  لمددد أ هددإ ا دد  بغثإبدد  كسددمم  ت:

لمد تع اث اوممت لتا  مال  كمد اك  فدى العندإح البندكغدى لم غمكدإ  اا:ااضد  ك لدإ:  هككمد  
 تح ال غمكإ  كا غكغهإ مو البتكما لمد ال بإحا  ال   تض  لمغؤسس  مد  ألدط تعد اث احسدم  
لددتا  كسدددتضو يكبدددط سدددتل  ت  دددإم ال غدددط ك بدددض الب مبددد  كاحلمدددا ال ددد :  الغننددد :   كمددد   دددتا 

  (16)به م يغك  الاتكا بإلغضإمم  ال مغك  الاإص  بإلإ:  الهن س  ك ل  لمد النح  البإلىالغ
 .اوممت الغنهث السإسى لم غط م  ألط احلما البل ضت ال   ت  فى ال:اح 

 . :  البتكما لمد م إج  الستل  كالب مب  كال 

 . ا سكد ا ن ل لكإ الغ م مإ  م  ألط احلما البحسمنإ  الغلم ب 

   ي  ال غمكإ  السإسك  فى الغؤسس  م  ألط احسم  ال:اح.ا 

   اتم ال غط بإللتث الل يغ  كاج ل ث  ح  ال  ي  مو ااب إا أسإلم  لبحسدمن  ماتلدإ
 أ:اح ال غط.

 . تلإ:  الندت فى ال:اح الغؤسسى كككبمب  كمسب اح كاا إ إا  كككلك  احسمن 

   دإم م م مإاى ل ت .مضإ:  كبإح  الغؤسس  كاحسم    مإاهإ فى سط 

لدد  مدد  الغضددإمم  البددى ينضدد   لممهددإ الب ددإاضد السددإبل    ددط تلددد م غ  كمدد   دد ة 
 أسلوب إعادة الهندسة اإلدارية والتي يمكن عرضها على النحو التالي:

 .يتكا  تا السم   لمد تلإ:  هككم  انإح الغؤسس  البتب ض  كللكإ  لغمهإ 

 غتل   مو متالإ  مسب  ا  ال  تيهبم  تا السم   ابحلما ال  ا  ال . 
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 ا إ دددددط كدددددط مدددددإ  ددددد  كدددددإح  كالبتكمدددددا لمدددددد مدددددإ  كالدددددبامص مددددد  كدددددط مدددددإ  ددددد   ددددد يم  أ
 . (17)ينبوى أن يك ن 

  ا فا ال نل  كالغ م مإ  الغك    لم غمكإ  ال   تض  بإلغؤسس البتكما لمد. 

  (18)االكض مم  :كا  البنومط كم  ثم االكض الب مب  كمضإ:  اا بإلك . 

 أك لغمكددددددد  ت:ااضددددددد  ك لددددددد  كفدددددددا  تلدددددددتاححممدددددددط كفحدددددددص كا ددددددد يط أ  تكمدددددددا لمدددددددد االب
 لمغك .مبإ:ئ ك تث 

  (19)الممط أك مس  أ  تلتاح أك لغمك  ت إيك  ج اضكد لم غط أ  صب   ا  قكغ.  

  تعددد اث اوممدددت عتكلدددى فدددى الغند مددد  الب مدددكم  مددد   ددد ة تلدددإ:  ا دددغكم  لدددإ  الب مدددكم
  .(20)إم إ لبحلما ال  ا  الب مكغك ت   ال ال  اللغإةبإلبتكما  لمد 

   احسدددددم  لدددددتا   كسدددددتضو  كفدددددى الغؤسسددددد  الب مكغكددددد  مددددد   ددددد ة تلدددددإ:  ا دددددغكم ال غمكدددددإ
 .(21)  كالسكإسإ   كالهكإلط  كالتكم  كاجفبتا إ  الغسإ     بنكط تمت المم  ااسبتااك ك 

 و التالي:أما عنا أهمية إعادة الهندسة كمدخل إداري معاصر فيمكن طرحها على النح
  تلددددددددتاح ا دددددددد ي    ددددددددتكاض  لمددددددددد الغؤسسدددددددد  مدددددددد  ألددددددددط اح ضددددددددط الغدددددددد     تلددددددددد

 ماتلإ   ا  ل :  لإلك .

  مددث ال سددإحل الغبا  دد  فددى كسكبدد  كاعدد   لمددد الببددإا أن  لدد  يسددإل  لمددد الدد يم:
   مإ  فى أست  ك ق كبش ط ا مب .

  ال دإممم  كضحددثهم البتكمدا لمدد م دإيمت ال:اح لمدد الببدإا أن  لدد  يسدهط مد  المدكم أ:اح
 لمد ال غط الب إك ى مو البتكما لمد النبإحث النهإحك .

  :تع اث اوممت   نى فى أ:اح ال إممم  لمد الببدإا أن  لد  يدؤ:  تلدد اسدبل لك  كدط فدت
 فى أ:اح مهإمهم لمد   ح الل ال  كالب مكغإ  الغب إا  لممهإ.

 كاح يد  الغسدئ لكإ  البتكما لمد فتث ال غط الغبا    لمد   ح ك د ح االدتاحا  
 .(22)كانغك  اكح البتضا

   :عدددا ال دددإممم  لمدددد م اصدددم  الب مدددكم كالبددد اض  لمدددد الببدددإا أن  لددد  يدددؤ:  تلدددد مضدددإ
   اااهم كانغك  مهإاااهم كالب كد مو مسب  ا  ال  ت.

  تع اث اوممت فى ثلإف  الغؤسس  عما البتكما لمد الغسببم ي  م    مإاهإ لمدد  د ح
 نإمم .م إيمت ال  :  ال

  (23)ال إممم  مو البتكما لمد البغما فى ال:اح لمد أن يك ن  ل  أسإسإ  لبت مب  انغك    اا. 
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 مربرات االهتمام بأسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية ومزاياه:ب( 
ا لددد  م غ لددد  مددد  الغعدددتاا  البدددى اددد فو الغؤسسددد  الغ بغةكددد   حددد  اج بغدددإم ابلعمدددا 

   (24)إ  اا:ااض  كم   تح الغعتاا  مإ يمىأسم   تلإ:   ن س  ال غمك
   سه ا إ. لن الغؤسسإ  تلد كسإحط ك تث لمب ت  لمد ال تبإ  البى ا الههإ عإل 
   الغؤسسددإ  تلددد كسددمم  ل غددو الغ م مددإ   عبددد اددبغك  مدد  اااددإ  اللددتااا  الهإمدد  عإلدد

 .با    الغ اا: البنتض 
   عبددد  ددإممم  اح الغدد ااح أك الالغؤسسدد  تلددد الدد ضت ألضددإح إ ب ددب  مسددبغت  سددعإلدد  

 قكإسإ  مو الغؤسسإ  الغنإفس . ال:احيسبلك  ن ل ط الغؤسس  ألثت اغماا  فى 

   الغؤسس  تلد ا فت الغهإاا  ال مم  ل إ و اللتاا س اح فدت: أك م غ لد  كالدبغ   عإل
 فى عسإسك  ال كا الت  ال م ب  كأ غمب  فى احلما ااا ا  كالبغما فى الغؤسسإ .

  ضددددإ:  :الدددد  الت ددددإ لدددد ى الغسددددببم ي  مدددد  الادددد مإ  البتب ضدددد  كالب مكغكدددد  البددددى الدددد مهإ م
  تح الغؤسسإ .

 لم  لددد  اضدددإط ئا بعدددت الهن سددد  اا:ااضددد   للددد  اج لددد ث الكلدددد البدددى اسدددإل  الغسددد 
 لمندإم الب مكغى. ااسبتااك ك ال بإة لمد احلما ال  ا  

  الغاايددددإ البددددى ابتادددد  لمددددد العمددددا كللدددد   ددددتح الب ددددت اا:اا  الغ إصددددت م غ لدددد  مدددد
  (25)الغؤسس  الغ بغةك  لهن س  ال غمكإ  اا:ااض  كمنهإ  تح الغاايإ مإ يمى

 .اوممت ال غط م  الب اض  تلد الثلإف   مو اوممت :كا البت: م  الغتا   تلد ال الم 

 . اوممت كع ا  ال غط م  ال سإم تلد البتث ال غمك 

 بسكل  تلد ال غإة  ا  الب إ: الغب  : .اوممت اللغإة م  الغهغإ  ال 

 . اوممت ال غط م  الب اض  تلد الثلإف 

 . اوممت مةكإا البل م م  ال:اح تلد الغل ا 

 . اوممت التكم م  قكم ك إحك  تلد قكم ت بإلك 

 . اوممت الغ يتض  م  منتفم  تلد منسلم 
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 أهداف أسلوب إعادة اهلندسة اإلدارية وأبعادها:ج( 
اا:ااضدد   حدد  احلمددا م غ لدد  مدد  ال دد ا  يغكدد  لت ددهإ لمددد الهن سدد   تلددإ: انلمددا 

  (26)النح  البإلى
 :كببغثط  لد  فدى اوممدت أسدم   كأ:كا  ال غدط كالنبدإحث مد   د ة  تحقيق تغيير جذري في األداء

 الغؤسس . كأ  ا اغكم  ال إممم  م  ا غكم ال غط كالتكإم ب  كفا اعبكإلإ  ال غ ح 

 ا لك  الغؤسس  تلد البتكما لمد ال غ ح م    ة اح ي  عما يبم  الء:التركيز على العم
 اعبكإلإاهم كال غط لمد احلما اغبإاهم بحما ام تلإ:  انإح ال غمكإ  لبحلما  تا الوتط.

 :اغكددم  الغؤسسدد  مدد  التكددإم بشلغإلهددإ بسددتل  لإلكدد  مدد   دد ة عمددا يددبم  تحقيــق الســرعة
 لتااا  كاسهمط لغمك  الح  ة لممهإ.ا فمت الغ م مإ  الغلم ب  جااإ  ال

  : ــ د ــق الج احسددم  لدد :  الادد مإ  كالغنب ددإ  البددى الدد مهإ لببنإسدد  مددو عمددا يددبم  تحقي
 اعبكإلإ  كاغبإ  ال غ ح.

 :ددد ة تلودددإح ال غمكدددإ  الومدددت  دددتكاض  كالبتكمدددا لمدددد كضدددبم  لددد  مددد   تخفـــيض التكلفـــة 
 ال غمكإ   ا  التكغ  الغضإف .

  : ــي ــى المنافسـ ــ ق علـ مسدددإل   الغؤسسددد  فدددى الببددد ث لمدددد الغندغدددإ  كضبدددشاى  لددد  لعدددت  التفـ
الغنإفس  البى    ج ي د   المحدإث اهدإ كل د  ي د   الببد ث لمدمهم  فلد  يب دتا الممد  م أك ااببدى 
ال افةك  لمبوممت  لدتل  كدإن مهغدإ احلمدا ممدا  انإفسدك   مثدط  دو  الب دإلكد مدو مضدإ:  قكغد  الغندبث 

 ة الغ اا: الغبإع  كاتشم  ال غمكإ  كالعكو بنتكط أفضط.ك ل  م    ة احسم  اسبو 

 :عما يبم ت: إة مبإهكم كأف إا كاا إ إ  ل ي   لمد الثلإف   تغيير الثقافة التنظيمية
البندكغكددد  لمغؤسسددد  كالبدددى اتكدددا لمدددد    كددد  الا مددد  كا دددإ ال غهددد ا الغسدددببم  منهدددإ لمدددد 

 .(27)م إة لماسإا  الببإا أن الاب ن ي م  مب ن  كج شئ بإلغ إن كج

لمددد الممددط ال دد ح اا:اا  فددى اضددإط ال بددإة يكدد ن مدد   ك كددتا  امددص تلددد أن ال غددط
  ة البامص م  كإف  أشكإة اله ا فى الغؤسسد  سد اح لمدد مسدب ى ال دإ:ا البندت  أك الدام  

 أك الب مب  الغإ:ي .

 :(28)لنحو التاليولقد طرح الفكر اإلداري المعاصر أبعاد إعادة الهندسة اإلدارية على ا
 .منه ك  البوممت فى ال غط 

 .) تلإ:  ا غكم ال غمكإ  م  الع اي  )اوممت لتا 
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 . البتكما لمد ال غ ح كال غمكإ  اا:ااض  فى الغؤسس 

  الإ:   ن س  ال غمكإ  اا:ااض . ىالغحتم السإسبإلببإا إ الغ م مإ   ا ن ل لكإا سكد 

 ارية بالمؤسسة العصرية على النحو التالي:ويمكن عرض أبعاد هندسة العمليات اإلد
 ي ـــد التنظيمـــالبعOrganizational: 

كضنضدددد   احبدددد  م غ لدددد  مدددد  السكإسددددإ  كاالددددتاحا  كالل الدددد  البددددى احدددد : ككلكدددد  أ:اح 
ال غمكإ  اا:ااض  م  االك  كاندكم كا لك  كا إب  كمبإب   كال ضم كاااإ  اللتااا   مدو البتكمدا 

دكغكدد  ل ددط مؤسسدد  انبغددى تلددد متعمدد  اضددإط ال بددإة انددغط لمددد أ دد ا  لمددد ك ددو  تضلدد  ان
ال سدددإحل كلددد : إ سددد اح كإ دددق كسدددإحل احكسدددك  أك فت كددد   كاح يددد  ال ندددل  الغابمبددد  كككلكددد  
مغإاسبهإ م   عط ال إممم   كاح ي  أ  ا  الا مإ  البى ال م لمغسببم ي  مو متالإ  البنسدما ادم  

 ددإف  تلددد اح يدد  البسمسددط التحإسددى :ا ددط الهككددط البندكغددى ل ددط ألغددإة ال عدد ا  الغابمبدد   بإا
مؤسس   إهك  ل  اح ي  السملإ  البنبمتي  كاجسبنإاض  كال   إ  امنهدإ  كضغكد  تلدتاح البوممدت 
الهككمى أك تلإ:  الهككم  فى ت دإا الب د  البندكغدى كالدت  يندغط احسدم  ال:اح مد   د ة اوممدت 

غؤسسددد  لعدددت اوممدددت ل  دددإ  السدددمل  كمضدددإ:  الب سدددو فدددى اللغدددإة الهككدددط البندكغدددى التسدددغى لم
الغسددن   مدد   دد ة تثددتاح ال سددإحل كمضددإ:  لدد : الغهددإم الغسددن   لم سكبدد  ال اعدد   ك لدد  مدد  ألددط 

 .(29)م اله  البومتا  البى ا ال  الغؤسس  س اح فى الحإ ت أك الغسبلعط
  البعد التكنولوجيThe Technological Dimension: 

  احبددد  :لدددم العمدددا الب ن ل لكدددإ الح يثدددد  بكدددط أ كإفهدددإ الغبن لددد  فدددى مابمددددل كضنضددد  
كعددد ا  الغؤسسددد  مدددو البتكمدددا لمدددد ا ن ل لكدددإ الغ م مدددإ  لمدددد الببدددإا أ هدددإ ا سدددل ال نإصدددت 
البنددتض  الغ ابدد  كالغؤ مدد  فددى  ا  الغ ددإة فددى لغددو كانددومط العكإ ددإ  كاح ضمهددإ تلددد م م مددإ  

د سددتل  اااددإ  اللددتاا  بإا ددإف  تلددد أن  ددتا الب دد  يحبددإا اسددإل  مؤسسددإ  اضددإط ال بددإة لمدد
تلدددد مند مددد  م م مإاكددد  ا ندددل لددد  الغ م مدددإ  ال ممددد  لمغؤسسددد  كككلكددد  ا غك هدددإ كاحمممهدددإ 
ك ل ا: إ  بلإ  جعبكإلدإ  الغؤسسد  ككعد ااهإ الغابمبد   كابدشاى أ غكد  مبدت:ا  الب د  الب ن لد لى 

  (30) ا البإلك فى مؤسسإ  اضإط ال بإة م    ة الم

   ا بعدددت مند مددد  الغ م مدددإ  بغثإبددد  الحدددط البندكغدددى الغعندددى لمدددد ا ن ل لكدددإ الغ م مدددإ
 لغ اله  اح يإ  الغؤسس .

 . ال م مند م  الغ م مإ  الحم ة ال مغك  لمغنإلط البى ا ال  الغؤسس 
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 .اح : مند م  الغ م مإ  م غ ل  االتاحا  البى اسإل  الغؤسس  فى صنإل   تااااهإ 

 . اؤ:  ا ن ل لكإ الغ م مإ  تلد مضإ:   ب   ال إممم  كانغك  سمل  قكإ:ا  الغؤسس 

   اسهم مند م  الغ م مدإ  الب ن ل لكد  فدى الد ضت شدبك  اجا دإج  الغعنكد  لمدد ألهدا
 الحإسبإ  اال بتك ك .

   :اضدددلمو مند مددد  الغ م مدددإ  اددد كا  دددإم فدددى احلمدددا البنغكددد  اا:ااضددد  لمغؤسسددد  ادددؤ
مند مدد  ا ن ل لكددإ الغ م مددإ  تلددد مضددإ:  اجسددبثغإاا  فددى اللهددا  كالغ دد ا  بإا ددإف  
تلدددد اجسدددبثغإاا  فدددى م دددإة ال ن دددت البندددت  ك إصددد  الاعدددتاح اللدددإ:اض  لمدددد اددد اض  

   لمغؤسس .كمسإ    كإف  ال نإصت البنتض  الغب فت 

مدددو ال دددت فدددى اجلببدددإا أن  ددددم الغ م مدددإ  اا:ااضددد  :ا دددط مؤسسدددإ  اضدددإط ال بدددإة 
اب إمط مو ت:اا  الغؤسس   ااهدإ كاندكغهدإ لمدد الببدإا أن انددكم مؤسسد  اضدإط ال بدإة يندغط 
ال نإصدددددت البندددددتض  كالهككدددددط البندكغدددددى كاالدددددتاحا  البندددددوممك  كالسكإسدددددإ  كالثلإفددددد  البندكغكددددد  

  فى عم  أن ت:اا  الغؤسس   ااهإ ابغثط فى الغسئ لم  ل  اسم السكإسإ  اللإ:ا  لمدد لمغؤسس 
م الهدد  احدد يإ  الغؤسسدد   كغددإ أن ا ن ل لكددإ الغ م مددإ  ا بعددت مدد  أ ددم ال:كا  الغبإعدد  لتكددإ:  
الغؤسسد  مدد  ألددط الب كددد مدو لغمكدد  البوممددت الغنندد :  كبغ ندد ل ددت فددإن ا ن ل لكددإ الغ م مددإ  

  ل  ل  اغإس  كع ا  الغؤسس  ك ع   مب إمم . ى الغسئ
 ري ــد البشــالبعThe Human Dimension: 

كضنضددد   احبددد  العمدددا مدددنهث ال غدددط ادددتكح البتضدددا كمددد  ثدددم يدددشاى اج بلدددإة مددد  الهككدددط 
البندكغى ال سكبى ال إ:  تلد الهككدط البندكغدى الدت  ي بغد  لمدد ال غدط فدى فتضدا عمدا يبحمدد 

للدد ا  لمددد اا:اا  التااكدد  كبإلبددإلى ي ددب  البددتط  إحدد ا  فددى فتضددا عمددا ال غددط فددى سددط البتضددا بإ
يلدد م ب ددتط كاحممددط الغنددك   كاااددإ  اللددتااا  البددى مدد  شددش هإ احلمددا ا   ددإ  الغؤسسدد  فددى 
الحإ ت كالغسبلعط   تا بإا إف  تلد أن فتث ال غط ا   م  أ م كسإحط   دإح ال غمكد  اا:ااضد  

لنإلحدد  البددى اهددبم بإا  ددإم كاؤكدد  لمددد البا ددص كاددؤم  بغنددإاك  كمدد  أاددتم م مدد  اا:اا  ا
ال ددإممم  فددى صددنو اللددتاا كاااددإ ح مددو ك دد ح أ دد ا  كددط كعدد   لمددد عدد ح م نددد  لدد  أن فمسددب  

  (31)ال غط فى فتضا اؤك  لمد م غ ل  م  الغ إ ى كالتكم النعمم  ل ط م  أاتم إ مإ يمى

 . اجسببإ:  م  الغ ا   الغب  :  لم إممم 

 . انغك   ن ا  اجا إة ام  كع ا  الغؤسس 
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 .ا مضو ال:كاا بغ    ك  ام  ال إممم  م  ألط االكد ال  ح لممهم 

 . لم ابإ:ة الغ م مإ  كالاعتا  ام  كإف  ال إممم  بغابمل كع ا  الغؤسس: 

 .تاإع  البتص  أمإم لغكو ال إممم  لمغنإاك  فى صنو اللتاا كاااإ ح 

  الغسئ لك  ا إح  بإحث ال غط.عا ال إممم  لمد احغط 

 . احلما الب امن ام  ت بإلك  كط فتط كاعبكإلإ  الغؤسس 

كفددى ت ددإا  ددتا الب دد  يددشاى البتكمددا لمددد كإفدد  ال نإصددت البنددتض  البددى ا غددط بإلغؤسسدد  
بغابمل كع ااهإ م  عما انغك  ثلإفإاهم كاجاالإح بغهإاااهم عبد يب كب ا مو ثلإفد  تلدإ:   ن سد  

ا:ااض  بإلغؤسس   كفى  ا  السكإث لإح  اج بغإم بإل غ ح م   د ة احلمدا لد :  ال غمكإ  ا
الادد مإ  لعددت ا ب ددإا الددام  كالممددط ال هدد  كامعكدد  التغبددإ  مددو تاإعدد  البتصدد  لبب مددط البوتيدد  
التال دد  اددم  كددط ال ددتا  الغ نكدد  بإلغؤسسدد  كال غدد ح عبددد يددبم الدد ضت أسددإلم  ال غددط كالحبددإ  

 سس .لمد سغ   الغؤ 
شدد  أن   ددإح الغدد ا: البنددت  بغابمددل كعدد ا  الغؤسسدد  يب  ددل لمددد م غ لدد  مدد   كج

  (32)ال  امط ل ط م  أاتم إ مإ يمى
   أن ا ددد ن ت:اا  الغؤسسددد  م اكددد  لددد كا ال ن دددت البندددت  فدددى احلمدددا لددد :  ال غدددط الدددت

 يبتا  لمك  ل :  الا م  الغل م  لم غمط.

 الغؤسس  بش د ا  كسكإسد  الغؤسسد  مدو اغس  لغكو ال نإصت البنتض  بغابمل كع ا  
 لل  ا أم  مو عتض  ال غط.

  اعنى اجلباام م   عط كإفد  ال دإممم  بإلغؤسسد  كلمدد مابمدل الغسدب ضإ  لمدد أن يكد ن
  ل  فى ت إا ع  الب مم كالبغس  بإلتكم النعمم .

 . الب إمط الب إة مو سكإسإ  الغؤسس  الحإلك  كالغسبلعمك 

   ة البوممدت كاالدكض :الد  الاد   لد يهم مد   د ة ت بدإا م بدشن عا ال إممم  لمد  عد
كسددإحبهم لمندد  كالبوممددت ج يكدد ن فددى لدد  ت ال سكبدد  أك تلوإحهددإ ك  غددإ يكدد ن فددى أسددإلم  

 أ:احهإ كالف إا البى انلما منهإ.
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 ثالثًا: مالمح إدارة مؤسسات رياض األطفال بدولة الكويت:
لبغإ كدإ  اانندئ  اللبدط كالعكلد   فدىلد كا السدت  ا بعت اضإط ال بإة امئ  اتب ضد  مكغمد  

اللبددط بغددإ احغمدد  مدد  تمكإ ددإ  كابددإل   امندد  كبددم   فددىاددؤثت  كالبغإ كدد كالتضددإط كعمئدد  اتب ضدد  
ت ا أ ددت  ب ددم   تجاضددإط ال بددإة ج ا دد ن ت سددإ ك   فددىكالبتبكدد    ال بددإة كبددم  ال ددإم   فمهددإ

مابمب   كا ب إ:ي  كالبغإ ك لتي  يشا ن م  امئإ  ثلإيك  اا سإ ك  لأل بإة ا اجعبكإلإ  اجلببإا
 .(33)لإلم مبومت فىلملبط لمببإلط مو اآل تض  كالب كد م هم  اجلبغإ ك بحما انغى الغهإاا  

عكددإ  اا سددإن ت  امنددق  فددىكانددكط متعمدد  اللب لدد  الغبكددت  أ ددم كأ لددت الغتاعددط ال غتضدد  
 فددىلملبددط  تب ا ددإيددبم  البددىأن لغمكدد  التلإيدد   لبغإ كدد كاجتإلعكدد  ال ااسددإ  النبسددك  كالبتب ضدد  

البندكمط  فدىالغتاعط الكلد م  عكإا  ل هإ ا   المعنإ  الكلدد  فىمتعم  مبكت  ي   أن ا  ن 
سن ا  الحكإ  الكلد لملبط يك ن  غ  التكإح كلإ ب  الح   ىالسإسى لغسبلعم   مم  عكإا   فب

محد :ا  الغسدبلعط كمد  ل الد  ي د  لنغد  اي  ل الد  أن   دإح  لد  ستض   لموإ اجلبغإ ك كال   إ  
ال  دق  فدىاللإ دإ  الغسدبلعمك   مدإ لدم يكبندل  ىتلدد  بدض ممغد   فد   مط  د  يدؤ:  لعمت   أ

 كاجا إ دإ المود   ىالغنإس  ثدم ي دإلث بإللتضلد  الغنإسدب   أن كثمدت مد  السدم ككإ  النا دك  فد
الحكددإ  ك لدد  مدد   ىيسددبغت مدد  الددت شددكمهإ النهددإحى  اااددإ  فددى تضددا الددب مم اعدد أ  فددىكالتددكم  اددط 

لمدد فى  تا ال  : انبا مبإلغ  إحمد    ة السن ا  الابو أك الاغة الكلد م  عكإ  البت:  ك 
اللغددددإة ال  لكدددد  كلمددددد مؤسسددددإ  المددددتاط ال لمكدددد  كالسدددد  ن كااصدددد عإ  كلمددددد الب مددددكم 

 .(34)البضك  الضتكا  الت الب  ضضى أك الغسإ   
ابدتاكح  عتلد  لغتضد  بغتعمد  اابص ك  هإاعتم م   الغتعم   تح أ غك بغ ند ل ت فإن ك 

 اندكمط فدى عإسدغ  متعمد  ك دى النا دك   ا د ض  فدى بدإلغ ادشثمتمد   لهدإ لغدإ سن ا  (7-3م  )

 لإلك  :ال  لمد ي  م  صحك   بنكط اللبط شا ك  تل ا: لعمت فى :كا كلهإ اللبط   غ  مسإا

 كضتفدو الدب مم   حد  ال بدإة :افةكد  مد  ياض  ال بإة اجلبحإث اتضإط أن   لغإ ك  النبس الس ض  م 

 .(35)النبة لمد ل سبل ة كاجلبغإ: كاهمئبهم اح ممهم ال ااسى  م 
كاؤكدد  جححدد  اندددكم ال غددط الدد ا مى اتضددإط ال بددإة لمددد أن أ دد ا  مؤسسددإ  اضددإط 

   فىال بإة ا كل  ال  ضق ابغثط 
 سدتك   عكةكد  مب إكبد   فدىبط كالإي   غد ح ال لمدى كال سدغى كالاملدى صكإ   فلت  الل

 . (36)مو ملبضكإ  ال  ت
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   ال ينى اللإحم لمد الب عم  الغلإاا لمبلت .  اجا إحا لك 

  كاجا إ دددددإ البضدددددإحط ااسددددد مك    امب إصددددد أ دددددت اللبدددددط بدددددي:ا  السدددددم م  كاكسدددددمت 
 ال إلح  ا ل :   ك  عسن  كمحعب  أمإم اللبط.

 ال ينى اللإحم لمد الب عم  الغلإاا لمبلت .  اجا إح  ا  ض 

  اجاب احك ل   ة الغ اس   اسب  ا:حتي   اللبط ال   الغ اسى كاعنى . 

  ال ض   ا  اللبط كا اضا  دتا  ااي إاك  ل   بس  ك لم  اتفا م  التااك  الغتكاض  تلدد
  .(37)الحكإ  الغنبتك  مو أ تا  

 غ إيمت ال حك  كالسإسك  الغكست   كالغ م مدإ  الغنإسدب  ل غدتح ااكض  اللبط اثتك  م  ال
 .كالغب م  بغإ يحك  ب 

   ا اض  اللبط لمد الغهدإاا  الحتككد  كا  ضد ح ال دإ:ا  ال دحك   كاتبكد  ع اسد  كاغتضند
بحمددا يسددبلكو منددإ    كفهددم مددإ ع لدد  مدد  مام  ددإ  كسدد ا ت بإللدد ا  اسددبا امهإلمددد 

 . (38)انإس    ااا  البىكال كلك  

التك د   فدى دتا  ل غك   عك    تح الغتعمد  اعدتم أ غكد  الغكدإن الغا دص لأل بدإة ك 
 فددى أ ي لدد  اهدإ    دإح  البدىلدتل  ي د  أن يكد ن م  ددو اضدإط ال بدإة ب مدد ا  لد  المدإل  

حك  عسدد   دددإم كماا  ال ددح  كا دد ن كاسدد    ددمكددإن  ددإ:ئ ككددتل  ا دد ن مسددب يك  لمنددتكط ال
   ال إم  كالحكإ  النبسك  لأل بإة. حكة لن  تا ا كاح يؤثت لمد ال كض  مهإ اله اح كالنغ

مؤسسدد  اضددإط ال بددإة تددت  كإيكدد  منإسددب  ل دد : ال بددإة  ا   فددىكض دد  أن ابدد فت 
 ددتح الوددت  لدد : كددإفى مدد  الن افددت  فددىسدد   كإيكدد  ابغبددو ابه ضدد  لمدد   كددتل  ي مدد  أن ابدد فت 

ل:كا  كالثدإث كالغد ا: الغنإسدب  كال إيكد  ل دى يبغبدو ال اس   كاا إا  كالب مكد الغنإسد  ككدتل  ا
الاعددتا  كأيضددإ  لدد :  كالبسددإ تددتفبهم ال ددلك  كل ددى يبدد فت مكددإن منإسدد  لمددب مم  فددىال بددإة 

 فددىمنإسد  مدد  التفدد   الغممئدد  بإلل ددإ  الب مكغكدد  الغبمدد   كالغنإسددب  لأل بددإة  كض دد  أن ابدد فت 
ل د : ال بدإة كمنإسددب  لح دم ال بدإة كإلغوإسددط مؤسسد  اضدإط ال بددإة متافدا صدحك  منإسددب  

  ن كاس   اكا  ن مسب يك  لنتكط الندإف   أمإ بإلنسب  لمسإعإ  الاإال  كالغ ل  يك   أن 
 .(39)بحما يبحتم ال بإة بكط ااع  كعتض 

كضل : التك   م يت  كضسإل  إ لهإمان أع  غإ ت:اا  كضندغط ال دإممم  بإل هدإم اا:اا  
إ  كلهددإم ادد اضة يبغثددط فددى الغ مغددإ  كالغنددتفإ  البنكددإ  بإا ددإف  تلددد م مددة كلغددإة الادد م

 المهإ  كالغ مغإ .
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كا الد  مؤسسددإ  اضدإط ال بددإة ا كلد  ال  ضددق م غ لد  مدد  الغ   دإ  يغكدد  لت ددهإ 
 لمد النح  البإلى 

 ة:ـــل التعليميـــائـــوســـبالق ـــات تتعلـــوقـــمع 

 ويندرج تحتها:
  البتب ض  الغنإسب  لغتعم  التك  . م  الف م 
  لمغ مغإ .  اسبتشإ:ي ا فت منإ ث كا ح    م 

   الغكبب .  فى  ا  الل ص الغ  ا  الغنإسب 

  :  (40) م  الل إ  الب مكغك  الغب. 

 ال:ــــباألطفق ــــات تتعلــــوقــــمع 

 ويندرج تحتها:

  . اش ت ال بإة ل  ال كام صبإعإ 

   إلندإم.ال بإة ب الباام م 

 . ل م م إل   الغنك   السم كك  ل ى ال بإة بإللتث البتب ض  ال حكح 

  (41)بإل كام اجلبااملثت  غكإ  ال بإة كل م. 

 بالبناء واألثاث والتجهيزات: وقات تتعلقـمع 

  . م  اللإلإ  ال ا مك  ال مم  لغغإاس  ال نل  

 س  الكااث  كغعم ات(.  ا  كل : البلنكإ  الح يث  )امبإم  فم ي   لهإم لح 

  . ما سإع  الم   الاإالك  

 .م  أ:كا  الم   الغنإسب  لأل بإة  

 . انإح التك   تمت ملإاا لمنتكط الغلم ب 

  (42)الوتف  ال لك  تمت صحك  م  عما اا إح  كالبه ض. 

  مبديرات رياض األطفال:معوقات تتعلق 

   أثنإح الا م .  فى م  ال كاا  الب اضعك  لمغ يتا 

 .اجا إة مإ ام  ت:اا  التك   كال ط تمت ف إة 

 . ل ال   إ  ااي إاك  ام  اا:اا  كالغ مغإ   

  .اا:اا  ا إمط ال إممم  بشسم   اسملى 
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 ات:ـــباملعلمق ـــات تتعلـــوقـــمع 

  ا فت عضإ   ل بإة م مغإ  التك  .  م 

  التك  . فى  ل اغب  ب ض الغ مغإ  بإل غط 

   غإ:ي  كالغ ن ض  لمغ مغإ .الح افا ال م 

 . ل البش مط كاال ا: البتب   لمغ مغإ   

  (43)البمسب  ال ا ح  لتضإط ال بإة ياض  م  منإلمهإتغ ط. 

 :وسبل التغلب عليها : معوقات تطبيق هندسة العمليات اإلدارية يف مؤسسات رياض األطفالرابعًا

 إ  كمددد  ثدددمعددد يث ت:ااضدددإ   إ  كمنه ددد إ  مبه مدددي ددد  ن تلدددإ:   ن سددد  ال غمكدددإ  اا:ااضددد  شددد  أ ج
اللمد : كالبدى احد  مد  فإلممبد  كادؤ:  تلدد فندط لغمكد  تلدإ:   كأ دإ     بت   م غ ل  م  الغ ا

 كم   تح الغ   إ  مإ يمى   الغؤسس الهن س  فى 
  اا:ااض .   ل ال لم م   عط اا:اا  ال مكإ لغ  ط تلإ:  الهن س 

   ا إح  تا الغبه م.سس  ت:اا  الغؤ  ل م كل : ااض  كا ح  ل 

   بإلغؤسس .كسكلت  العمتك تا ك  لمد الندإم اا:اا   ا لم  االتاحا  اا:ااض  الغبب   عإلكإ   

   العمدا مبهد م الغؤسسد  كبدم  تصد ح ال غمكدإ  اا:ااضد  الغبب د  فدى  ددإم الغااكل  ام
 تلإ:   ن س  ال غمكإ  اا:ااض  ا ج م  اوممت إ لتاضإ .

  كع ا  الغؤسس  كالهككط البندكغى الغببو فمهإ.ح لمد اتكما ااص 

  البى اغإاسهإ كع ااهإ.مد ال غمكإ  اا:ااض  الغؤسس  لل م اتكما 

 كثلإف  الغؤسس . إممم  ا إ ط قكم ال 

 ؤسساسبوتاث ك ق كله  كعمت فى :ااس  ال  و الحإلى م   عط ت:اا  الغ.  

  (44)ام  الغؤسسإ  الغنإست  ابإ:ة الاعتا   م. 

  اجسددددددددببإ:  مدددددددد  الب ددددددددإا  النإلحدددددددد  فددددددددى العمددددددددا تلددددددددإ:   ن سدددددددد  ال غمكددددددددإ  ت غددددددددإة
 .بل م اا:ااض  فى ال كة الغ

 . يل  الغ م مإ  كالعكإ إ  ااع إحك  ال مم  لمبالك  ال م  

  تلإ:   ن س  ال غمكإ  اا:ااض .بلعما  إيك  لالغإلك  الغ اا: الاا كص   م 

 تكإ:ا  الغؤسس  كال إممم  اهإ.  ل الح افا الغإ:ي   كالغ ن ض  ل 

   فى ت إا تلإ:  الهن س  كالبى ا ل  لم إممم  اهإ ككتل  التكإ:ا . م  ال كاا  الب اضعك 

  كمك  إاهإ مند م  لب ن ل لكإ الغ م مإ الإ:م. 

 . اجلببإح بإلبل ضت الب اض ى الغب ا و فى  دم الغ م مإ 
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 ح كال غط لمد عمهإاسبا ام البب مت اجسبنبإلى فى البنإ  ال لإ. 

 .شم   ب ض التكم السمعك  ل ى م يت  مؤسسإ  اضإط ال بإة 

 .م  ممط ب ض م يت  مؤسسإ  اضإط ال بإة  ح  البوممت  

 . م  الغ اا: البنتض  الغؤ م   كالغ اب  لمتكإم بغهإم تلإ:   ن س  ال غمكإ  اا:ااض  

  كال إممم  اهإ.الض ل البغك  البلنى ل ى م يت  مؤسسإ  اضإط ال بإة 

   محإكل  تص ح ال غمكإ  ا ج  م  اوممت إ اغإمإ. 
 . البتكما لمد ال غمكإ  اا:ااض  ك لإ:  ا غكغهإ فل 

 . اللع ة بإلنبإحث الللكب  كالبحسمنإ  الساكب 

 لغكإ  الغحإكل  كااصتاا م   عط ت:اا  الغؤسس  كال إممم  اهإ البتالو م  منب ل اللتضا. 

 (45)لن  العما متاعط تلإ:  الهن س  اا:ااض  ال   ت :كن هت البتكما لمد الغد. 

خامسًا: اإلجـراءات املقرتحـة ملواجهـة معوقـات تطبيـق هندسـة العمليـات اإلداريـة علـ  مؤسسـات           
 رياض األطفال بدولة الكويت:

 . ا اض  ال إممم  لمد متاعط العما تلإ:  الهن س  اا:ااض 

   ام  كإف  ال إممم  بغؤسسإ  اضإط ال بإة. نت ثلإف   ن س  ال غمكإ  اا:ااض 

 . ا سكد مسب  ا  الث ا  الب ن ل لك  فى ت إا العما الهن س  اا:ااض 

 . اجسببإ:  م  الب إا  النإلح  فى م إة تلإ:  الهن س  محمكإ  ك  مكغكإ  كلإلغكإ 

 د البتكمددا لمددد الب ثددإ  الاإالكدد  لتكددإ:ا  مؤسسددإ  اضددإط ال بددإة كال ددإممم  اهددإ تلدد
 ال كة النإلح  فى  تا الغ إة.

  لم ابإ:ة الاعتا  ام  مؤسسإ  اضإط ال بإة فى الغنلل  الب مكغك  ال اعد   أك لمدد:
 مسب ى ال كل  ككط.

  البتكمددا لمددد الغتلةكدد  الندإمكدد  لعددت تلددإ:  الندددت فددى المدد اح  كاللدد ا م  الحإلغدد  لهددتح
 الغتعم  ككع ااهإ الغابمب .

  ت:اا  الغتعمددددد  تلدددددد التك دددددإ  الغابمبددددد  لعدددددت اسدددددبا ام  ابسدددددك  تلدددددتاحا  ال غدددددط مددددد
 الب ن ل لكإ الح يث .

   ا سكدددد للكدددإ  معب دددت  لبسدددهمط ت  دددإم ال غدددط اا:اا  اهدددتح الغتعمددد  مددد   ددد ة اح يددد
ال نددل  كاح يدد  ال   ددإ  البندكغكدد  اددم  ال عدد ا  مددو ادد اض  ال ن ددت البنددت  لبنغكدد  

 مهإااا  كاجاالإح بل ااا .

 لهن س  اا:ااض  ام  كإف  ال إممم  اهتح الغتعم  كمؤسسإاهإ. نت ثلإف  ا 
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    2016التضدددإط  :اا الغدددتض     تلدددإ:   ن سددد   ددددم ال غدددط الندتضددد  كالبلعمدددافهددد  صدددإل  السدددملإن   (1)

 235-236. 
(2) Richard Hall: "A framework Linking Intangible Resources and Capabilities to 

Sustainable Competitive Advantage، "Strategic Management Journal, Vol. 14, 

No.8, New York, 2003, PP. 607-608. 

تيإ: ال لنى   غ  ا ملبتح الإ:   ن س  ال غمكإ  اا:ااض  كع سعبهإ فى مؤسسإ  الب مكم ال إلى  ال إم د   (3)
  2010تددا   فمسددلم     ال إم دد  ااسدد مك   تمددت منندد ا  اسددإل  مإلسددبمت  ااسدد مك  بوددا  ":ااسدد  عإلدد "

   6-7. 
  2006  لغدإن  لمنندت كالب مضدو   :اا الب دتاا:اا  الغ اسدك  كال دلك  الغبغمدا س م  لع  ال ددكم عسدم    (4)

   120-121. 
سددمكغإن اللتاك دد   مندده ا الل ضلددإ   :الدد  العمددا اندد : تلددإ:   ن سدد  ال غمكددإ  اا:ااضدد  فددى الدد ضت أ:اح  (5)

  1  مدثم م  لإم   الل   الغبب ع  لألبحإث كال ااسإ   بتبك  كالب مكم ل غإن التاب  ال إممم  فى م يت  ال
 .274-273     2011   فمسلم  24 

    2016التضدددإط  :اا الغدددتض     تلدددإ:   ن سددد   ددددم ال غدددط الندتضددد  كالبلعمدددافهددد  صدددإل  السدددملإن   (6)
 235-236. 

 ن سدد  ال غمكددإ  اا:ااضدد  فددى اا:ااا  الب مكغكدد   :ااسدد   غدد  ا ملبددتح الددإ:   عسددم  عسددم  لمددى البتكددى  (7)
اللددإ ت     170   17  مددثم مدد  اللددتاح  كالغ تفدد العكتكدد  لمددى كماا  البتبكدد  كالب مددكم بإل غه اضدد  الكغنكدد   

2016     119-120. 
 .126-125     2014لمننت كالب مضو  اللإ ت    . لإلم الغ تف م  ط تلد اضإط ال بإة( :لإح ايكل   8)
  2007لمنندت كالب مضدو  لغددإن   . :اا الب دتالبالدك  اجسدبتااك ى فدى الغند مد  الغ اسدك ( اافد   الحتضدت   9)

   77-78. 
 .63-62     2005لمننت كالب مضو  اللإ ت    لإلم ال ب   م  ط تلد اضإط ال بإة( أمط  مل  10)
 دتااا   بدض الب دإلكد فدى سدط فمسدب  ت:اا  البوممدت  للإ هللا كاا:  ممط  :كا  ن س  ال غمكإ  فدى :لدم  (11)

 أاتضددط 24-21   فددى الببددت  مدد الغددؤاغت ال مغددى الدد كلى السددن   الثددإم  عدد ة ت:اا  البوممددت كم بغددو الغ تفدد 
 .321-320     2008  لغإن  لإم   الاضب    الا: ك     كمك  اج ب إ: كال م م اا:ااض 2008
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  2007  :اا النهضدد  ال تبكدد   اللددإ ت   نددإ ث البحددا فددى البتبكدد  كلمددم الددنبةملددإات لعدد  الحغمدد  لددإات   (12)
   134-135. 

اسدإل  سهإ عغ    نل   :ال  مغإاس  اا:اا  الب مكغكد  فدى ككإلد  الود ث لسدم   الهند ا  كل  بهدإ ب د :  ال:اح   (13)
 .2-1     2017  كمك  البتبك   ال إم   ااس مك   تا   فمسلم   مإلسبمت تمت منن ا 

 .228-227     2011  :اا الا تاح لمننت كالب مضو  التضإط  اا:اا  كالبالك  البتب     فإا  ال اام   (14)
 .182-180     2002  :اا كاحط لمننت  لغإن  البندكم ك لتاحا  ال غطم سد الم م    (15)
 .37-35     2006 ت     مكبب  لإم   لم  شغة  اللإتلإ:   ن س  ال غمكإ مغ كح افإلى   (16)
    2009  مؤسسدددد  عدددد ا  لمننددددت كالب مضددددو  ااسددددكن اض    ندددد ا  الغدددد اا: البنددددتض محغدددد  ال ددددمتفى   (17)

 12-13. 
 .10-9     2006لم  شغة  اللإ ت   مكبب    تلإ:   ن س  ال غمكإ مغ كح لع  ال اضا افإلى   (18)

(19) Sonia Gómez-Galera & et. al.,: Critical Evaluation of Strategies for Mineral 

Fortification of Staple Food Crops, Transgenic Research, Vol. 19,  No. 2, 2010, 

PP. 15-16. 

ت:اا   -لغددؤاغت السددن   السددإبو افتضدد  الن ددإا  تلددإ:   ن سدد  الب مددكم لع بددإا كالب إلكدد  اا سددإ ك  الغسددببإ:    (20)
  كمكددد  الب دددإا   لإم ددد  لدددم  شدددغة  2002 ألبددد بت 17-16الببدددت  مددد  فدددى   الممددد  الب مكغكددد  فدددى م دددت

 .28-27     2002اللإ ت   
ي سل لع  الغ لى م لبد   غ  ا ملبدتح لبلعمدا مبهد م تلدإ:   ن سد  ال غمكدإ  فدى الب مدكم ال دإم ى   (21)

  2013لم  شدغة   لإم   ال غةك  الغ تض  لمبتبك  الغلإا   كاا:اا  الب مكغك    6   5   م م  البتبك 
   119-120. 

    2009  مؤسسدددد  عدددد ا  لمننددددت كالب مضددددو  ااسددددكن اض    ندددد ا  الغدددد اا: البنددددتض محغدددد  ال ددددمتفى   (22)
 15-16. 

ال إم د  البلنكد    20   2  مدثم مد  البلندى:لم  محغ :  أثت تلإ:  الهن س  فى احلما الغاايدإ البنإفسدك    (23)
 .11-10     2007 ال تاث ال سلد  

(24) D. Jun & et al.,: A Fundamental Framework of Business Process Reengineering 

Methodology Based on IT, in Management and Service Science (MASS), 

International Conference on, London, 2010, PP. 117-118. 

  ل غمكددإ  اا:ااضدد  "الهندد ا " فددى الغ ددإا  فددى  لددإ  تددا تددإ  :ااسدد  العكتكدد  الددإ:   ن سدد  اال تسددغإلمطمددتام  (25)
 .17-16     2017  ال إم   ااس مك   تا   فمسلم لمك  الب إا     تمت منن ا  اسإل  مإلسبمت
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للدددإ هللا  ممدددط  :كا  ن سددد  ال غمكدددإ  فدددى :لدددم  دددتااا   بدددض الب دددإلكد فدددى سدددط فمسدددب  ت:اا  البوممدددت   (26)
  2016ألبد بت  3-2فدى الببدت  مد    ن   الثدإم  ت:اا  البوممدت كم بغدو الغ تفد الغؤاغت ال مغدى الد كلى السد
 .15-14     2016لإم   الاضب     الا:ن  

   أعغددد  أعغددد   اجا إ دددإ  الغ إصدددت  فدددى البلددد ضت البندكغدددى بإلغددد اا   :اا الب دددت ال تبدددى  اللدددإ ت   (27)
 158-159. 

:ااسد  -)الهن ا ( ك:كا إ فى الد ضت ال:اح الد سكبى إ  اا:ااض تاتاهكم محغ  مستلى  تلإ:   ن س  ال غمك (28)
  لإم ددد   دددإيد ال تبكددد  لم مددد م اسدددإل  مإلسدددبمت تمدددت مننددد ا العكتكددد  لمدددد مسبندددبد الغمددد   إلددد  بدددإلاتا  

 .14-13     2016المنك   الغغم   ال تبك  الس  :ي   
  :اا ال إم ددد  ال  يددد    لغند مددد  الب مدددكمثددد ا  تلدددإ:  الهن سددد  مددد  ط ل يددد  سددد م  لعددد  ال ددددكم عسدددم    (29)

 .116-115     2007ااسكن اض   
  :اا ال بدد  الغ ددتض   م  دد لإ  ت:ااضدد  مبل مدد  كالعكلإاهددإ فددى مندغددإ  اللغددإة ال كلكدد لددإ: الددت    (30)

 .128-127     2009اللإ ت   
  اتلغ  لع  هللا  إلد   ض  النتك بال   لب  ي  عم   –تلإ:   ن س  الغندغ  منهث الال   لبت  ل  مثإة   (31)

 .171-170     2002:اا الغتض  لمننت كالب مضو  التضإط  
    2005  :اا  مبدد  لمننددت كالب مضددو  اللددإ ت   تلددإ:   ن سدد  ال غمكددإ  كهككمدد  النددتكإ فتضدد  الن ددإا   (32)

 135-136. 
    لغدددإنلمنندددت كالب مضدددو ت مالغسددد  :اا اضدددإط ال بدددإة فدددىكال ينكددد   اجلبغإ كددد البتبكددد    شدددتضد السدددم  (33)

 .62-61م     2008
 دد اة ال بمعددى  ب ددض الغنددك   البددى ا الدد  اا:اا  الغ اسددك  لتضددإط ال بددإة الحك مكدد  بغ يندد  التضددإط   (34)

   م 2010  كمكددد  البتبكددد   لإم ددد  أم اللدددت   الغغم ددد  ال تبكددد  السددد  :ي   اسدددإل  مإلسدددبمت تمدددت مننددد ا 
 11-12. 

 .118-117     م2008 التضإط    مكبب  ال عككإن  نش  ك :اا  اضإط ال بإةتضت   ااف   الح (35)
   لددددإ  البالددددك  كالغ م مددددإ   ال  ضددددق  جححدددد  اندددددكم ال غددددط الدددد ا مى اتضددددإط ال بددددإةكماا  البتبكدددد    (36)

 .4-3     م2013
كببدد  التبك ددإن  ال  ضددق    مالبتبكدد  كالددب مم الددتااى لدد   تضددا الم دد  فددى اضددإط ال بددإة همدد  النددإي ى   (37)

2002     72-73. 
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  2012  :اا صبإح لمننت كالب مضو  لغإن  أسإلم  ا مكم ال بإة اللتاح  كال بإب  إيد سمكغإن كل تكن   (38)
   102-103. 

 .9-8 م    2014  :اا الغنإ ث لمننت كالب مضو لغإن  اضإط ال بإة فىالنإمط تينإ   مكب    (39)
 .107-106     2013  :اا ال بإ لمننت كالب مضو  لغإن  لبننئ  اجلبغإ ك  لملبطالغت  غنت    (40)
 .94-93     2005  مكبب  النهض  الغ تض   اللإ ت   ت:اا  اضإط ال بإةفؤا: عمغى   (41)
  2013  :اا  ندد يط لملبإلدد  كالننددت كالب مضددو  لغددإن  تلدد ا: م مغددإ  اضددإط ال بددإةتاددتاهكم الالمدد    (42)

   124-125. 
اسدإل  مإلسدبمت تمدت ( محغ  بإاك:  الغنك   اا:ااض  كالبنك  لتضإط ال بإة البإب   لم غةك  ااس مك   43)

 .47-46     2012كمك  البتبك   ال إم   ااس مك   تا    منن ا  
م دددد  أعغدددد  أادددد  لغندددد   أثددددت العمددددا تلددددإ:   ن سدددد  ال غمكددددإ  اا:ااضدددد  لمددددد أ:اح صددددن كث اللإلدددد  بإل إ (44)

  كمكدد  الب ددإا   ال إم دد  ااسدد مك   تددا   اسددإل  مإلسددبمت تمددت منندد ا ااسدد مك  مدد  كلهدد   دددت اللمبدد   
2011     24-25. 

الهندد ا   :لدد   صددتضح  لمثدد ا   -تلددإ:   ن سدد   دددم ال غددط فددى الغندغددإ   مإيكددط  ددإمت  لددكغة انددإمعى (45)
    2013  اللإ ت   "ش إ " تبك  لعل م ال مغى  اتلغ  شغة ال ي  لثغإن  النتك  ال اا:ااض  ال  ي  

 27-30. 


